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ÜZENET

Amióta szellemi életünk egyre érzékelhetőbben felélénkült, 
sőt korunk szavára mind több területet hódít meg, halogatás he
lyett a feladat megoldása paranccsá vált. Olyan körben, ahol a 
jólét kényelme, a közöny poshadt levegője, vagy az öncélúság 
agresszivitása nem tartja féken az időben, térben, visszhangkeltés
ben szélesebb igényű cselekvési szándékot, m ű h e l y t  kell te
remteni az alkotó számára, akár ír, akár vés, akár farag, vagy 
valami hajlékot épít az erő gyűjtéséhez és a termés megőrzéséhez. 
Amit a hétköznapok munkái értékként hordtak, vagy hordanák 
magukban, azt kell rögzíteni; vigyázva és hangyaszorgalommal, 
mert ebben a siető léptű korban minden illanó, a mű mind nehe
zebben tartósítható. Fel kell ismerni, hogy a holnap már mást 
mond, újat, izgatóan ismeretlen, bizarr megfogalmazásokat ad az 
emberről és az időről, de lehet, hogy a tegnap nélkül sokáig lég
üres térben lebeg. Ezért a múlt tárgyilagos felmérésével együtt 
kell haladnia a kísérletezés, útkeresés, újkeresés minden változa
tának, minden akkordjának. Még akkor is, ha ezekben a törekvé
sekben pillanatnyilag több a taszító, mint a vonzóerő.

Valami érőben volt, és valami mindig érőben van merész 
íveléssel a merevített beton kemény falai között. Van amikor a 
tömörítés gazdagít, a határokat is tágítja: mozgósít, új, eddig nem 
hallott hangokat szólaltat meg, mert az ember- és anyagformá
lásban felmerülő kérdésekre keres választ Keresi azt, amit a 
múltban eltakart a hallgatás, vagy éppen a kor valóságot szépítő 
palástja, vagy az ismeret és kapcsolat hiánya. Ezek felismerése és 
érvényesítése rést vághat a visszhangtalanság falán és feloldhatja 
az elszigeteltségre kárhoztató kényszereket. Ezen az úton —  ha 
most az útitársak közé beiktatjuk a toll művesét itt és ma — senki 
nem akar lemaradni, sem elszegényedni, amikor érzi és tudja, 
hogy az időadta kényszerhelyzettel bekövetkezett lemaradás még 
nem jelenthet teljes vereséget, sem végleges elmerülést.

A  szellemi élet olyan — mindig is olyan volt —, mint a bú
vópatak. Hosszú hallgatás után ismét fel-feltör a kezdeményezé
sek újabb eredményeket sejtető ígéreteivel. Nemcsak itt, minde
nütt az a kérdés: ki hisz benne?!

Most azokhoz fordulunk, akik hisznek benne és fanyalgás 
helyett a cselekvés szándékával lépnek a hívó hang felé. Azok 
felé fordulunk, akik hisznek az írott szó erejében. Ha így indu
lunk, és figyelembe vesszük, hogy a köztünk élő alkotók termé
kenységével olyan igény jelentkezett és ért be, amely ezeknek a 
munkáknak, törekvéseknek és kísérletezéseknek rögzítését sürgeti, 
akkor az Üzenet létjogosultsága megokolt.
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Csaknem kétévi vajúdás után azzal a hittel irvdul, hogy >>miv<- 
den toliban egy műhely van és minden foglalkozásban, egy labo
ratórium lehetősége lappang«. Mert a mű jelenvalóságát és távo
labbi visszhangját az nem teremtheti meg, ha híre egy város négy 
fala között marad kéziratban, vázlatokban. A közlési lehetőség pó
tolja a hiányt, munkára serkent, erőt kölcsönöz ahhoz, hogy az 
alkotó munkával foglalkozók lebontsák a hallgatással és mester
séges visszhangtalansággal elébük húzott falakat.

Mindez megköveteli, hogy a lap vajdasági, sőt szélesebb nyelv- 
területi jellegű irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyó
irat legyen, amely szellemi törekvéseiben nem szűkíti le munkál
kodását kizárólagos esztétikai szempontokra, nem szegődik kizá
rólagosan e g y  irodalmi irányzat vagy elmélet szolgálatába, ha
nem szélesen kitárja a kaput minden alkotó művész, tudós, köz
író előtt, aki érdeklődéssel kíséri szellemi életünk sajátos hangú, 
szabadabb társulási formákat kereső törekvéseit.

Amikor a lap a mai feladatok sokaságában elkötelezettséget 
vállal, már programja is megköveteli a szellemi fejlődésünknek 
megfelelő szintet. Ezért maga a feladatvállalás teszi szükségessé, 
hogy folyóiratunk m o z g a l m i  jellegű legyen: úgy segítse az 
alkotómunka folyamatát, hogy egyszersmind az eszmék formálá
sának, közös dolgaink lelkiismeretes taglalásának is fóruma le
hessen.

Ennek a feladatnak a szolgálatában olyan művekre van szük
ség, amelyek —  túl a látszatértékeken, teljességet színlelő töre
dékeken, szellemi morzsákon, virtuóz elmefuttatásőkon — az idő 
kemény s egyre kíméletlenebb szorításától folyton változó, ala
kuló élet mai és holnapi arcának, követelményeinek, biztató lehe
tőségeinek és csüggesztő gyengeségeinek hitelt érdemlő megnyi
latkozásai lehetnek. Ez az igény nem kötheti magát a műfajokhoz, 
s a lap jellegét, rovatait is sajátos feladatai szerint szeretné kiala
kítani, követni kulturális és társadalmi életünknek azokat az ese
ményeit, amelyek kimaradnak folyóirataink érdeklődési köréből.

A helyzetképet és az így összeálló körképet —  az eredeti mű
vek mellett — a megint csaknem minden területet felölelő műfor
dítások tehetik teljessé. Így, tehát az írókkal, költőkkel, festőkkel, 
szobrászokkal, zeneművészekkel, színházi életünk munkásaival, pe
dagógusokkal, nyelvművelőkkel, esztétákkal, a tudományok szak
embereivel, történészekkel, az irodalmi riport művelőivel és köz
írókkal együtt mondhatjuk csak el hitelesen azt, amit üzenni kí
vánunk az olvasók és az alkotók széles rétegének. A mának, min
denkinek, aki az idő érverését hallgatva kész az üzeneteket fel
fogni és a viszontüzeneteket továbbítani a jelen emberének és az 
elkövetkező emberöltőnek is.

Tömérdek a tennivaló. És nem kétséges, hogy küzdelmes 
munka előtt állunk. Számolunk ezzel, tudván, hogy »  A m a g a s 
l a t o k  f e l é  t ö r ő  k ü z d e l e m  —  mint Camus mondja 
e g y m a g a  e l é g  a h ho z ,  h o g y  m e g t ö l t s e  az e m b  e~ 
ri s z í v e t «.
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Fehér Ferenc

ESZMÉLÉS

A könyvet is már úgy vesszük magunkhoz, 
alvás előtti gyávasággal, akár az altatószert, 
vagy mint engedelmes ringyót, az ágyba!
Pedig kettéhasadna tán egy meggyőző
nappali simogatásunkért — ölünkbe bújna,
térdünkön pihenne, a visszaálmodott
diákköri szerelem, a cinkos nincstelenek
ragaszkodásával simulna tenyerünkbe,
hogy vigyük, hurcoljuk erdőbe,
parki padra, présház mögé,
hajnali diákvonatok pisla lámpája alá,
feledtetve, hogy más kéz is érintette már;
az örök újra-föltárulkozás igézetével
les ránk napjainkban évek óta,
miközben mind kényelmesebb házipapucsainkat
és mind fenyegetőbben táguló szobáinkat váltjuk;
utánunk les az olasz csipkefüggöny rácsai közt,
ahogy reggelenként magával ránt a bőgő autócsorda;
s társaihoz bújik, mint a részvétlenséggel megvert kisgyerek,
akit gazdag rokonok magára zártak ...
Kettéhasadna egy meggyőző nappali simogatásunkért, 
de csak alvás előtt rántjuk magukhoz az ágyba, 
vastagodó derekunk alá gyúródik, 
s arcába hullatjuk elégett nappalaink 
fekete pernyéjét...



Zákány Antal

QUO VADIS?

Kenyérért, aki elmegy 
idegenbe, oda 
hol halkabb 
a káromkodás, 
utálatába egy más fajnak, 
de TioZ a remény zöldebb
— hol nem néz szemébe soha 
meghitt, ismerős parázs —, 
ne vigyen hazai földet...

Árvaság kínja messze, 
idegenben lenni, 
verejtéken, véren életet venni, 
sorvadva töprengeni, józanul 
egy élet, egy sors mivoltán, 
s ép értelemmel és félelemmel, 
kőarcokban, kőszemekben kitépett 
gyökerekkel megmaradni 
azzá, ami voltál 
valakinek, lélek ...

Szitkos, szomorú merészség
boldogságot remélni
idegenben, zsugori emberistentől örök
egy pillanatra kérni
kenyeret, a levegőt, a Napot,
s békés szentélyül egy rögöt,
mit kevélyen leköp és tápod ...

Bitang, baromi osztályrész 
a léggömbnek elmesélni, 
mi az, mit az inség bárgyú 
végzet-értelme áld, vagy átkoz, 
és mi, amit krónikájából kihagy?
S mi az, mit egyszer »tanulságul« 
a vándor leikéből ki fognak tépni 
paradicsomszínű, más miatyánkos, 
itthon maradt atyafiak? ...
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Örök halódás idegenben 
élni. Kenyérért, ki elmegy ... 
talán, egyszer a szive hazadobban, 
a rengetegből visszabékül, 
reménnyel, de lélek nélkül, 
visszaintő, hazai joggal, 
ami az élethez kevés — 
visszajő, vagy idegenbe dermed ...

Megöli egy halálos szó, egy kéz...

AZ ÜT

Az út, uram, mindenkié...
Ugye, uram, kisisten?
Az üt, amely a tiszta 
Napba vezet és mit sem 
hederít rája, 
hogy van-e szíve afinak, 
embersége, lelke, 
aki rálép, hógy 
van-e keze, lába? ...

Mindenkié az út, 
amely a Napba vezet, 
a fénybe, a tisztaságba.
De hogyha egyszer a szívünknél is
lágyabb szikla fájna,
s beszélne úgy,
ahogy a veszedelemben
szól a gyáva ember —
megtudnánk, hogy mit ér ez az ú t .

Az út mindenkié, 
aki örök — csak az övék 
nem, akik fölszedik róla 
az ember öröklétkövét.
Az út, amelynek
se vége, se hossza,
amit a könny tisztára nem mosna
soha, de olyan lesz, mint az Ég —
mert a halálos förgeteget
élviszi egyszer, meg a szenvedést..



A NYÁR

A harapni váló levegőben 
forrt a lomb, 
s tündéri, szép 
sürgésében 
úgy tűnt, hogy 
minden levél egy buborék.

A sárga, selymes
szentiván-virágnak
erős buzgárja dőlt,
messzebb, a busa fű
süppedő síkján,
ahol már sivárabb
volt a táj, s keményebb a föld .

A mezőn voltam, a 
nyár lelkében, ahol 
titkos, szent tüzek 
hevében a szivárvány készül, 
ott, ahol pockot keres az eb, 
s a kuruzsló ezerjófüvet...

S ahol a domb a 
lankával összebékül, 
megálltam.
Jöttömre fölébredt a szél, 
és intett Én úgy 
tudtam, hogy az út 
az a keskeny meder, 
amelyben a tanyára 
befolyik a fény ...

A tanyára, amely az 
emlékeim haramiáit 
tartja fogva, s az éj 
posztójával, gonddal 
bekötve riadó szemét 
öröktől mindmáig — 
a gyermeknek, aki 
valaha én voltam ...



Aki én voltam valamikor,
a szegény kis ördög,
az idegenbe vetett
beteg, szomorú kis ág,
ami a béklyóba fogott,
szilaj csődört
riogatta — és amelyre
azúros szárnyú, kicsi lepke szállt

Aki én voltam akkor,
a hónál is fehérebb,
áldott és tiszta lélek,
aki nem tudta, hogy egyszer,
valamiféle okból,
a pokol irtózatos, mély
fenekéről előjön majd,
hogy bekösse két szemét, az Éj ...

Csépe Imre

LEVÉL

Nem tudom, mit csinálsz ilyenkor.
Füstöl-e melletted a lámpa?
Kinzott-e kínjával márna a márna?
És gondolsz-e rám az őszi szüretkor?

Hiszel-e még bennem a régi hittel?
Hogy elbírom bor mellett a gondot,
S hogy találok mindig hasonló bolondot,
Kit vérével vált meg bújától az isten.

Hej komám, így élek én, kicsinyben, nagyban, 
Minden bánatot a kocsmába hordok,
Életet, hálált versekre bontok,

S az istennel sem vagyok a régi haragban. 
Hazafelé indulok, csikorognak bennem a csontok, 
S lassan eltűnök a dér csípte őszi avarban.
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Szirmai Károly

KIÁLTÁSOK AZ ÉJSZAKÁBAN

Ella sohasem gondolt arra, hogy férje váratlan elhunytéval mily üressé 
és elviselhetetlenné válik számára az élet. Sohasem hitte volna, hogy 
mily sivár lesz annyi együtt töltött év után egyszerre egyedül maradni 
az unt, közönséges környezetű, kieső, hepehupás téglajárdás utcában 
levő kis, négy ablakos házban, melytől alig száz méternyire a végte
lenbe vesző pusztaság kezdődött, s melyet a szép parkos, magasba nyúlt 
jegenyenyárfás, gyári lakás után sohasem tudott igazán megszokni.

Kivált akkor érezte ezt az ürességet, amikor belső unszolásra, 
többször kiment férje szürke márványkős sírjához, s ott olyankor ne
gyed óráig is el álldogált, arra gondolva, hogy férjét örökre elvesztette. 
Vagy ha beköszöntött az alkonyat, s egy-két látogatóba jött ismerőse 
eltávozott, s ő az üres, reá nehezedő csendű házban teljesen egyedül 
maradt. Hát még amikor elkövetkezett a lefekvés ideje, s neki egyedül 
kellett lefeküdnie, mert elhunyt férje ablak melletti, sötét bordó pam- 
laga üres, megvetetlen volt, s nem hallhatta halk, egyenletes lélegzet- 
vételét, sem időnkénti meg-megmozdulását, s ha fölkattintotta az éjjeli 
szekrényen lévő kis villanylámpát, nem láthatta széles, mozdulatlansá
gában szinte megmeredt, lehunyt szemű arcát. Ilyenkor oly nehéz volt 
elaludnia. Ezért időnként szívesen látta vendégül két-három napra, sőt 
egy hétre is, egy-egy távolabbi városban élő rokonát vagy jóismerősét, 
hogy lefekvéskor ne legyen egyedül, s ne érezze a ház ürességét és mind 
kibírhatatlanabbá váló magánosságát, melyet még az sem csökkentett, 
hogy éjjelenként, hátulról, az udvarból, időnként be-behallatszott férje 
kedvenc sárga tacskó kutyájának, Rubinak, föl-ölugatása, sem szoba
tiszta s hozzá oly kedvesen dörgölődző szép, szürke cirmos cicája, mely 
olykor lopva besurrant hálószobájába, és ott aludt a barna cserépkályha 
melletti sarokba bújva, ö  nem tudott, s nem is igyekezett oly közel
ségbe kerülni ezekkel az állatokkal, mint a magányosságukat velük 
feledtető idősebb angol nők vagy magányos házaspárok, akiknek ked
venc kutyájuk vagy macskájuk gyakran mindenük volt, és életüket 
már nem is tudták nélkülük elképzelni, annyira túlzásba vitték irán
tuk érzett szeretetüket.

Igen, Ella egyre kevésbé tudott férje nélkül meglenni, aki oly 
készséges élettársa volt, s aki, míg élt, szabad idejében oly kedvtelve 
látta el a ház körüli teendőket, s aki valósággal művészi érzékkel terem
tett házuk vége táján egy párját ritkító, több ágyásos, téglalap alakú, 
fűgyapjas szegélyű virágoskertet, benne többféle színű rózsával és 
mindenféle, szebbnél szebb virággal, melyeket ismerőseik gyönyörköd
ve néztek, s nem győztek elragadtatásukban magasztaló szavakkal di
csérni.
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Így, míg férje élt, Ellára csak a reggeli takarítás, a délelőtti be
szerzés és főzés gondja maradt. Utóbbit is igyekezett minél hamarább 
ellátni, nem sokat teketóriázva, egy-két fogásból összecsapni, hogy mi
nél több szabad ideje maradjon ebéd után, s délutánonként elmehessen 
a városba sétálni, kirakatokat nézegetni, vagy bekopogtatni egy-két 
jóismerőséhez, ott elcsevegni, eltársalogni vagy időnként — változatos
ságból — kirándulni a folyópartra vagy az azt szegélyező, enyhe vona- 
latú, festői dombsor környékére, ott elnézelődni, elgyönyörködni á ter
mészet által fölkínált szépségekben. Egy-egy színházi előadáson, esti 
tévénézésen vagy időnkénti vendéglátáson kívül ezekből állt időtöl
tése. Legtöbbször vele ment férje is, s ilyenkor, nem egyszer, alkonyat 
előtt értek haza, s a káráló baromfit épp csak hogy megetethették.

De mióta meghalt az ura, délutánonként egyedül járt ide, oda, 
hacsak valamelyik ismerőse nem látogatta meg. Mert a kihalt, üressé 
vált házban nem tudott meglenni. Többször megállt, s mintha valamit 
keresne, tétován szétnézett a nappali szobában, ahol a legtöbb időt töl
tötték, azután egyszerre kapta magát, és megindult az ajtó felé. Menni, 
csak menni — el, el hazulról!

Ezért olykor három-négy napra is elutazott egy szegedi ismerő
séhez, de ha ott meg is nyugodott, hazajövet még elviselhetetlenebbnek 
érezte magára maradását, elhunyt férjében a pótolhatatlan élettárs hiá
nyát érezvén, s nem az elvesztett szerelmi partnerét, mert a testi sze
relem már rég túlhaladott volt számukra.

Még csak megvolt valahogy, míg a melegebb évszakok tartottak, 
noha az ősz beálltával a napok rövidülése egyre jobban beárnyékolta 
életét. Az igazi megpróbáltatás azonban akkor szakadt rá, mikor hideg
től élesre fent, kivont bicskájával beállított a hóköpenyes tél, s fekete 
ravatalként ráborította a hosszú, néma vagy vihartól süvöltő éjszaká
kat Az üressé vált ház ilyenkor, nem egyszer, annyira elviselhetetlen
né vált számára, hogy fölállt, és nem tudva megnyugodni, föl- le jár
kált a szobában, ahol minden bútordarab, minden fali festmény vagy 
csiszolt kőfigura elhunyt férjére emlékeztette, mert ő választotta, s ő 
jelölte ki helyüket.

— Ó, miért mentél el, miért hagytál itt? — ismételgette ilyenkor 
nem egyszer hangosan. — Ezt nem lehet kibírni, ezt nem lehet elvi
selni

S ha egyik vagy másik szomszédasszony, látva arca megviseltsé- 
gét, megállította az utcán, és sajnálkozva megjegyezte, hogy a rásza
kadt özvegység mennyire meglátszik rajta, szinte dühösen vágta oda:

— Kívánom magának, hogy próbálja meg.
És hátat fordítva tovább ment.
Mondogatták is egymás közt nem egyszer, hogy milyen furcsán 

viselkedik férje halála óta. Már csak azért is, mert egyikükkel sem 
állt szóba, egyikkel sem barátkozott. De hát ily lelki állapotban miről 
is beszélhetett volna ezekkel az egyszerű emberekkel, akiknek téma
köre és lelki világa oly távol állt tőle. Elégnek érezte, ha találkozva 
velük, egyszerűen odaköszönt vagy viszonozta köszöntésüket.
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Segíteni is mindig a gyárból hívott égy ismerős, munka nélküli 
nagyobb fiút, ha szüksége volt rá, s nem a szomszédságból, bár azok 
szívesen vállalkoztak volna.

Ó, miért is lakik ily messze, s miért nem odabenn, a városban, 
egy-egy jóismerőse szomszédságában? Esténként csak át-átmenne hoz
zájuk, s hazajövet is ott érezné magát a közelükben. Vagy éppenséggel 
megkérhetné Annust, hogy addig náluk lakhassák, míg el nem adja 
külvárosi házukat, s odabenn örök lakást nem vásárol. Nekik nem len
ne terhűkre — gondolt rá nem egyszer. Mert minél beljebb hatolt a 
télbe, annál elviselhetetlenebbekké váltak éjszakái, annál többször rá- 
rájött a már-már hisztérikussá váló le-föl rohangálás a szobában.

— Ö, miért is mentél el, miért is hagytál itt, Vilmos? — Ezt nem 
lehet kibírni, ezt nem lehet elviselni! — mondogatta ilyenkor mind 
hangosabban.

Egyik késő téli éjszaka, amikor szomszédai már lepihentek, any- 
nyira erőt vett rajta ez az állapot, hogy hirtelen fölugrott székéről, 
sietve magára kapkodta téli kabátját, sálját, meleg kendőjét, s bezárva 
maga után a lakást és a kiskaput, végigrohant a gyéren megvilágított, 
néptelen külvárosi utcán a központba vezető betonút felé, többször föl- 
f ölkiáltva:

— Ezt nem lehet tovább kibírni, ezt nem lehet tovább elviselni! 
A szomszédos kis házak lakói fölriadtak, de mire az ablakokhoz sietve, 
kinyitották és kitekintették, már nem látták, nem hallottak sémmit, 
mert Ella közben befordult a sarkon és kiáltozása is abbamaradt.
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Dudás Kálmán

ÉNEK CHE GUEVARA VÉGÓRÁIRÓL

n fairt s’ endnircir mais 
ne jamais se départir 
de sa tendresse.

Che Guevara, 1967.

1
Szigor és önfegyelem és lemondás 
és gyöngédséged mindenek felett

és amit apostol nem vallhatott más: 
a küzdelem lelke szebb 
a szabadság telje szebb 
minden hatalomnál fényűzésnél rangnál

Indítód ez volt Ez a hit Ez a fenség 
s nem kalandvágy nem fenegyerekség 
vitt a bolíviai ősvadonba

S haltál
igaz ügyért

de annak fényeit 
gyújtogattad ifjú szívekben itt 
és mindenütt utolsó golyód szavadnál 
is valóbb szavával haló leheletig 
te Krisztus-arcú gyöngédség 
te lobogóként lobogó forradalmár

2
'Đien-Bien-Phu mását bizonyára 
nem holmi júdáshárítónak szánta 
stratégiád Hittél az erejében?

Rajongóid hitében — mindenképpen!

Hisz korántsem Olajfák hegye még 
a Nacanhuazu felett 
guerilleroid sasfészke ég 
és hab között — friss ünnepet 
avatnak amint fordulón az év 
a forradalmár f  egyverek
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szétszórván a La Pa-i dollár
szomjasok zsoldosait zsoldnál 
dollárnál különb és nagyobb 
cél hevítette csapatod

3

Híveid tábora — új Krisztust lát benned 
az ifjúság Láza zabolázhatatlan 
Szítója tüze a te nagy hitednek — 
földrészeken szerte áradó

De 6

rajongóidban élő lángod 
vajh kit süthetett oly töményen 
hogy fenyegető veszélyt látott 
s vesztedre tört a megbolydíthatatlan 
érdekek érdekében —?

Ám tudnivaló mi célok védelmében 
kezdték szőni végórád szálait 
párkáknál mérgezőbb erők kamatlábesélyen 
mozgó hatalmai amíg — 
nem a Consummatum hállatik

4

»Ha van okozati hasonlatosság 
Krisztus és Che 'között, vesztük 
körülményeiben keresendő a 
lehetséges egyezés — de vajh ki volt 
a másik Júdás?«

A zaklatottság imhol véredért sikolt 
és indul is fondor csatornákon át 
a bosszú. De Júdásod vajh ki volt?
Jobban mi fájt
te Krisztus-arcú Gyöngédség, mi fájt 
világgal csordult szívednek: a homályt 
sűrítő golyó? árulás sejtelme? a vád 
sajgott fel a búcsúzóban ott 
a Nacunhuazu habjainál 
ha édes volt is Tánja húsa szája
— Regis Debray, már ő is elhagyott — 
menedék
Tamara—Tánja szerelme sem lehetett 
hisz minden csók árulást rejteget 
és hátha épp
— dzsipje a dokumentációval erre vállhatott —



csókjában bújt meg elárulásod 
ecetes spongyávál vajh e felismerés kínált 
a Nacunhuazu sötétedő habjainál 
s veszted okát okozatra váltva 
tudatmélyed villanthatta látnod — ?

5

Zúgatja turmálin habjait 
a Nacanhuazu 
a Nacanhuazu 

gyászát mederszikláin kiáltja 
sasok felé az ősvadon fölé 
és görgeti viszi vigasztalan árja 
millió és millió szívek felé 

a Nacanhuazu 
a Nacanhuazu 

és vérerezetű, hálálrajzolatú 
már hab és kő és lomb és harmat is 
hol ajka szóra utoljára nyílt 
hol szeme imhol utoljára nyílt 
a megváltatlan elködlő világra 
zúgatja füstopál habjait 
ríkatja topázszín habjait

a Nucanhuazu 
a Nucanhuazu

6

Halál
te mérhetetlen villanatú

Halál
tanútlan színhelyű, termő tartamú

Hálál
jövő magvait csíráztató tanú 

Che halálát világgá zúgja a 
a Nacanhuazu



Urbán János

UTADON A CSÖNGŐ

Bámultad a kicsi báránykát. Ott állt a behavazott tájban. Szelíd volt. 
A kicsi lányka kezéből elfogadta... Mit is? Nem tudod már. Talán 
az ennivalót, de hogy mi is volt az, nem emlékszel. Lehet, hogy nem 
is volt más azon a képen, csak a lányka és a feléje induló bárányka. 
Arra azonban most is, és visszatérően mindig emlékszel, a bárányka 
nyakában piros szalagon ezüst csengő volt.

Nézted a csöngőt és vártad, hogy a bárányka meginduljon... A 
csöngő megszólaljon. Tenyeredben morzsát tartottál, odanyomtad a 
bárány ka szájához, de az nem evett, nem szaladt feléd, nem is csönge
tett a csöngettyűje, csak állt ott a képen és nézte a lánykát... nem 
törődött veled.

A gyermekkori élménytől eltávolodó messzeségben sokszor elhal
ványult ez a kép, de ha valahol megszólalt a csöngő és vártál valamire, 
számtalanszor eszedbe jutott ez a játékszer, a kép, amelyet nem is ezen 
a tájon fényképeztek, mert a háttérben hegyek és fenyőfaerdő volt.

Mentél egyszer apáddal a végtelen mezőségben. Arrafelé halad
tatok, amerre az ámuló nap a pirosló felhőcsipkés alkonyatba takaró
zik. A domb mögül egyszer csak elébetek gurult rengeteg olyan kis 
gyapjas biri, mint amilyent azon a képen láttál. Csöngője egynek sem 
volt. A csacsinak adták oda, hogy csöngessen, nehogy eltévedjenek a 
sötétséget lehelő völgyben, amíg legelnek. Nem kislány kísérte őket, 
hanem a puli, meg a juhász. A csöngő a csacsi nyakában is szépen 
szólt.

Sokáig nem találkoztál a csöngővel. Egyszer aztán megsokasodott 
körülötted a hangja. Azon a nyáron, ha meghallottad a csöngetést, 
futottál az édesanyádhoz aprópénzért, és ha kaptál, máris az utcán 
teremtél és a csöngettyüs bácsitól fagylaltot vettél. Csöngött a csöngő 
akkor is, amikor a szikvizet hordó kocsi járta az utcákat. A esette csikó 
nyakában csilingelt akkor is, amikor meg akartad a kiscsikó anyját 
simogatni. Adjon tejecskét a csikójának, hogy lakjon jól, mert akkor 
szépen ficánkol. Megrúgott, pedig simogattad. A szíved fölött vérezte 
fel a patkószög a testedet. Kocsira raktak, és ahogy vittek hazafelé, 
nem fájt semmid, mert utánatok szaladt a csikó és csöngetett.

A cukorkásasszony meg a kiflit áruló bácsi, a cirkuszi bohóc sap
kája ... a vak kéregető, templomban a ministránsok, a perselyezők és 
a haldoklóhoz az utolsókenettel siető pap, télen a csilingelő, csöngető, 
kolompoló, száguldó szánkó... megannyi emlék ...

Becsöngetettek az iskolába az első órára, vártad, az óra végét, a 
szünetet, a játék kezdetét, csöngettek és haragudtál... Mit? Haragud
tál a csöngőre? Nem, csak jobban szeretted, ha a tanulás végét jelezte
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és mehettél játszani. Fára mászni, gombozni, zavarócskázni, cicama- 
cázni, betyárt, zsandárt játszani, futkározni csöngetés után.

Emlékszel, amikor először moziba mentél? Rettenetes történet. 
A falra kifeszített vászonról jött feléd a hatalmas majomember. Be
hunytad a szemed ... féltél... Ja, igen, az előadás kezdetét is jelezték
— becsöngettek. Az előadás után mentél ki az utcára, és a hatalmas 
rémet ott sejtetted meghúzódva a hársfa mögött. Nézted az alkonya t- 
ban a fát, és érezted, hogy valaminek történni kell, mert a filmen az 
a szörnyeteg elrabolta azt a szép lányt...

Sikoltás! Elvágódtál. A kerékpár csöngője akkor is csöngött, ami
kor már a földön feküdtél...

Nem felejtetted el ugye: amikor föltápászkodtál, az összefutott 
emberek közül többen is azt mondták, hogy a kerékpáros nem csönge
tett. Tisztítottad a ruhádról a port és mindenki meglepetésére azt állí
tottad, hogy hallottad a csöngetést. Rád ordítottak, hogy akkor meg 
miért szaladtál a bicikli alá. Valaki még nyakon is csapott. Sántikálva 
botorkáltál hazafelé, égett az ütés helye, és érezted, hogy csöng a füled.

Az események észrevétlenül alakították ki a jó és a rossz fogal
mát. A csúnya, a szomorú és a szép, a hangulatos érzés váltakozásában 
egészen megfeledkeztél a csöngettyűs báránykáról. Enyhe mosoly búj- 
kált a pehelybajusz alatt, amikor ujjad a villanycsöngő gombját nyom
ta... A hangja nem érdekelt. Az ajtónyitást vártad. Nem ő jött ki. A 
kapukilincsre akartad kötni a virágcsokrot, amikor kinyílt az ablak és 
megtudtad, hogy a lányka a kórházba került. Hetekig nem láthattad. 
Végre oda ülhettél az ágya mellé, és csak hallgattál, meg csak nézted 
a halvány arcát. Mondani akartál valamit, amikor valahol távolról 
hallhatóan jelezte a csöngő a látogatási idő végét... ö  szólalt meg. Azt 
mondta, hogy megöli az állandó csöngetés. Reggeli, ebéd, látogatási idő, 
vacsora... a műtőasztalon is picike csöngő volt. Ráeszméltél, és hir
telen ötlettel úgy vigasztaltad, hogy te is szoktál neki csöngetni, ami
kor otthon hozzá érkezel.

Otthon szebb a hangja.
Nevettetek, nagyokat kacagtatok, amikor érkezésedkor ismét ott

hon ajtót nyitott. Tudta, hogy te vagy, mert két rövidet és egy hosszút 
csöngettél. Az ajtón belül két rövid, gyors csók és utána hosszú Ölel
kezés ...

Telefonáltál mindennap öt perccel tizenkettő előtt. A déli harang
szó kezdetéig beszélgettetek. Ha nem hívtad, akkor ő hívott. A telefon 
csöngött és te tudtad, hogy abban az időpontban csakis ő kereshetett.

Meggondolatlanság volt az, amikor délelőtt tízkor hívtad. Férfi
hang jelentkezett. Tévedés, és letetted a telefonkagylót. Férfihang? 
Nála? Nem létezik. Újra tárcsáztál. Ismét a férfi... Hallgattál. A tele
fonban is tisztán hallattszott Csajkovszkij Diótörő című balettjének 
muzsikája. A hanglemezt te ajándékoztad neki. Aznap többet nem hív
tad. Másnap csöngött a telefon a megszokott időben. Felvetted a hall
gatót, de nem szóltál. Bársonyos, meleg hangja most is meghittséggel 
érkezett hozzád. Nem válaszoltál.

Csak néhány napig bírtad nélküle. Gyötrelmes nappalok, pokoli 
éjszakák. Évi szabadságra mentél. Az esőillatú tavaszban még együtt
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terveztétek a nyaralást. Végiggondoltad az utóbbi két hónapot. Napok 
óta nem láttad, nem beszéltél vele, és tudod, hogy ő már ott lehet a 
tengerparti falucskában, ahol tavaly is voltatok.

Fekszel, cigarettázol, olvasol, hanglemezeidet, a rádiót hallgatod, 
a televíziót nézed, de bármit is teszel, valami titokzatos véletlen min
dig úgy hozza, hogy csörög az óra, pedig nem kell munkába menned. 
Csönget a pénzbeszedő a házbérért, csönget a postás, ha levelet hoz, a 
villanyóra-leolvasó, a kéményseprő, a tejesasszony, a szomszédasszony, 
a kéregető... Csönget az egész világ, és a házvezető néni türelmesen 
mindenkinek ajtót nyit, elintéz mindent, a nyugalmadra vigyáz.

A telefon hallgat. Pedig ha felhívna... A vágy, az emlékekből 
feltörő szerelmeskedés, a szeretkezés kielégíttetlen éhsége megszelídí
tett, békülékeny lettél, megbocsátottál... Csöng a kertkapura szerelt 
csöngettyű ... Nem ő jár itt.

Emlékezz csak; jóval később meséltél ezekről a napokról. Láz
álomban éltél. A bíróságon voltatok. Válóper. Hiszen nem is kötötte
tek házasságot. A bíró erélyesen megrázta a csöngőt. Árvaszéki ügyek, 
de hiszen nem is volt gyerek... Menekültél, mert féltél az ítélettől. 
Elbújtál egy épületben. Fülsiketítő csöngetés. A rendőrség körülfogta 
a bankot, a betörőket rajtacsípték. Te is köztük voltál... Inkább ön
gyilkos leszel, mintsem hogy ezt a szégyent megtudja ő ... Alkalmas 
pillanat, és kiugrottál a sorból... Fékcsikorgás, a villamos csönge
tése ...

A lázálom elvitt a kórházba. Csörgősapkával a fejeden futottál 
teremből terembe. Meghajoltál mindenhol, és hangos hahotával jelen
tetted be az idegenlégió, az expedíciók, a polgárháború menekültjeinek, 
a puccsistáknak, a párton felülieknek, hogy a gazdasági élet csavar
góinak végrendelete szerint a köztisztaság érdekében a kórtermekben 
tilos a vérontás.

Meglepődtél, amikor az egyik teremben hatalmas lázmérő jelezte 
a futótűz terjedését. Az ágyakban a tudás eretnek képviselői, a nyo
mortelepek lakói, a kitoloncoltak, a menedékjogot élvezők, intézők, 
rendeletszerkesztők, ribancok, szüzek, piromániások és mindenféle pros
tituáltak feküdtek és nem törődtek veled mindaddig, amíg a megfon
tolt közjátékban el nem jutottak a felismerésig. Először hebegtél va
lamit, de aztán határozottan megráztad csöngősapkás fejedet és erélye
sen bejelentetted, hogy a nemi baj manapság gyógyítható. Injekcióra 
délelőtt tíztől tizenkettőig, délután háromtól hétig kötelező menni. Ad
dig, türtőztetni a tajtékos szenvedélyt.

Védőöltözetben érkeztél a viszketegségben szenvedők, a harácso
lok, a felsőbbrendűek, az alsóbbrendűek, az úrhatnamságban szenve
dők, a jellemtelenek, a misszionáriusok, a közerkölcs-oltalrraazók, az 
állatvédők, a menedzserek, a konjuktúra légtomászai és lovagjai közé. 
Mérlegelted az öndicséret fényözönében tovasuhanó valóságot, és meg
döbbenve állapítottad meg, hogy a nevetőgörcs, az ámulat, az unalom, 
a mindenhol mindenkitől tapsot váró élet mítosza eltereli a figyelmet 
a közszereplők elhibázott lépéseiről. Nem beszéltél, hangtalanul elfu
tottál volna, de a csörgősapkád elárul és néhány dicsőítő szót kiál
tottál: Hatalom! Dicsőség! Narcizmus!
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Észre sem vetted, hogy menekülés közben több kórtermen is átha
ladtál. Megálltál és láttad, hova jutottál: oda, ahol a személytelenség 
uralkodik. Kissé távolabb, a kijáratnál ott sétált a közforgalmat irá
nyító halál. Volt, akit leállított és a járatlevelét kérte. Egy kicsit elidő
zött vele. Megmotozta, hogy visz-e valami tiltott holmit a határon 
túlra. Ha megtetszett neki, vagy ha nem tetszett neki valami, az élet 
és a halál közötti térség átutazóját a semmibe lökte.

A tétova jelen valóság, a távoli káprázatok visszaszűrődésében 
tündökölt. Amíg nem veszélyeztetett a fanatizmus látomása, te is elme
részkedtél. Az útkereszteződésnél álldogálóknak elmondtad, hogy még 
nem találták fel a tehetség isteni.szikrájának a biológiai átültetését, és 
így egészen napjainkig sokan szenvednek, sorvadnak az önmutogatás 
betegségében, vagy a feltűnési láz gyötri őket. Nem voltál elég tapin
tatos, nem fogtad be a szád, és mire feleszméltél, többen is fejbe kólin- 
tottak, és mire átjutottál az elágazásoknál a magad útjára, rádöbben
tél, hogy ami veled történt, az a lázálom rabjának a sorsa.

Az élet nem várat magára. A hosszú lázálmok éjszakái után az 
emlékeidet már nem öltözteted újra, meg újra bíborba. A menekülés
ben lassan megfakult, megkopott a tegnapi szeretkezések gyönyöre és 
öröme. A valóság minden perce, napja a lakásod ajtajától a betekint
hető égboltig ért.

Szemed láttára ütötte el az autó azt a vidáman ficánkoló kutyát. 
Vonítva, nyüszítve vonszolta magát az árokba. Élni akar! Két lécda
rab közé erősítetted törött lábát. Ennivalót hordtál neki. Kivitted az 
árokból, mert tudtad, hogy nagy esőzéskor a levezetőcsatorna tele lesz 
vízzel. Háromszor ajándékoztad oda más-más ismerősödnek, minden
ünnen visszajárt hozzád... Hűséges jószág. A temetőcsősznél kötve 
tartják. Temetéskor fél a sok néptől és nem ugat. Különben rendes 
házőrzőnek tartja a temetőcsősz. Leszoktatta arról, hogy — amikor 
szabadon van — ne vizelje oldalba a fej fákat...

A haladó idő vasszöges talpa nem torzította tovább laposra élmé
nyeidet. Szórakozásból megszemélyesítetted a tárgyakat, képzettársítá
said voltak. A szerelem veszélyekkel tűzdelt játékát a verkli nyikor
gásához, máskor meg a villanygitár gutaütésszerű rángatózásához, 
jajongásához hasonlítottad. Lecsillapodtak a visszhangzó hallgatások. 
Beszélni kezdtél a köznapok elkésett, vagy időszerű eseményeiről. Ép
pen ekkoriban kapott a létjogosultság fedezetére az anyanyelv — a 
nagy kincs — valutaátértékelést. Tudtad, mindenért váltságdíjat kell 
fizetni.

Szóltál a társadalmi hazugságokról, visszásságokról, a kiútkere
sésről. A füled lassan megszokta, hogy bátorságodat emlegetik. Diva
tos szavadjárása lett: ►►Nem mind arány, ami fénylik-«. Az erkölcs gara- 
sozóit szerencsétlen flótásnak nevezted. A lényeg keresésében felfedez
ted a vasmag jelentőségét.

Valahol olvastad, vagy társaságban hallottad, hogy a férfi huszon
öt éves koráig nősüljön meg. Harmincöt éves koráiig nemzzen annyi 
gyereket, amennyit a felesége meg tud szülni, ötvenéves koráig pedig 
teremtsen magának és a családnak fészket, otthont. Utána élvezze a
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hátralevő életet. Mosolyogtál az élet ilyen rendjén. Valamikor sokáig 
vártál a telefonhívásra. De a készülék nem csöngött. Eszedbe sem jutott, 
hogy te csöngess.

Az olykor még visszatérő emlékek fanyarsága is íztelenné vált 
már, amikor egy váratlan hír felzaklatott. Nem hitted, amit az újsá
gokban írtak. Ellenőrizted. Izganak bizonyult. Meghalt a férje...

Azt írták a lapokban, hogy tehetséges volt. Kár érte... össze
hangolhatta volna a világ szétzilált csöngetéseit. Vagy megkomponál
hatta volna egy nagy rapszódiába az emberek nélkülözhetetlen csönge
téseiből a maga halhatatlan művét.

Elmulasztotta. Meghalt.
Eszedbe jutott a kutya... A te hűséges kutyád. Ezentúl vigyáz

zon arra a sírra is ... A férj megérdemli, hiszen meghalt. Az élők pedig 
az elmulasztottakat jóvátehetik ...

Miért is hitted egykor, hogy vége mindennek?
A csöngők nem hallgattak e l... Valahol a szférák zenéjében meg

találja minden hang a maga helyét.

(Jtasi Mária

ÜNNEPEM SZÉPSÉG VELED

Horzsolt ölemben 
halál virít 
meddő fájdalom 
dereng a domb 
szelíd hajlata 
gyöngyteje

galambokámmal 
elzárom 
a gyors ívású 
vizek árját 
csillagkezemmel 
megöntözöm 
a napot 
átlendítem 
aranyválladon 
jó illatát

Nehéz robottal 
a szívem alatt
fegyelem és álom 
zúdít a kőre
arcom deleje 
márványgyász csókom a könnyem

ISTAR IRRACIONÁLIS LOGIKA

Majd ha a születés jegyében 
eljő az óra
kifakadnak a virágok 
teljes fekéllyel

Véres csipkehegyek tüdején 
tilalom fekete ág moccan 
Sűrű ingatag álom leng 
Hozzád csontperec koccan
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Molcer Mátyás

HÚSZ BAGATELL
(Variációk)

I

emlékezés: mit közeire hív 
az álom oly hűs reggeli völgybe ér, 

hogy tágra sem szemed, sem ajkad 
nyitni nem érdemes úgyis elvész

II

szemed malaszt, mint hajnali tisztaság, 
a nappalok friss hangja a tétlen éj 

után s közöttünk húnyt kívánság 
abbamaradt csoszogása fonnyad

III

enyém a sorsod, titkom iszom, miként 
duhajkodón a részeg, ahogy borát 

csak egyre-másra issza, mígnem 
hangtalan elröpül észrevétlen

IV

nézd, részegült arc ismeri széthasadt 
szemérmedet, még zengne erőnk talán, 

de elhagy érzékem hatalma 
és beborítom elunva tested

V

kettőnk figyelme súlyosuló homály, 
közönybe révült távolodás, miért 

tekergek itt még, mondd barátom, 
tájadon elfeketül bizalmam

VI

magadba álmodsz, mint anya gyermekét, 
az édesen lágy elmerülő idő 

mérsékli fontos dolgaim, míg 
pontos igébe segítem álmod



VII

vonalba fogni lényed, e tüntető 
varázst: kísérlet, hajlataid zenét 

zsibbasztanak hitembe és tűnt 
dolgok után szaladok gyötörten

VIII

csuklód s bokád: a csontjaid áruló 
értelme, vázad mészcsigolyái majd 

nevetve szép fehér mosóport 
hagynak a boldog utóvilágra

IX

betelt nyugalmam rostjai nedvesen 
teszik jelenné — újra meg újra langy 

kövéredő kényelmemet, hogy 
el ne felejtsem eged magányát

X

fekély e vágyam, fekve hanyatt a kedv 
kifúrja ingem, zsenge, feküdj reám, 

rángó vonalban egybeérve 
elpihenő kezeket reméljek

XI

a tiszta színek elmenekülnek és 
az újszülött fény égi, husángoló 

parancsa végtelenbe űzne, 
míg te bogár-utákon törekszel

XII

fehér szegényen állok előtted, őz 
figyelme szűköl bajravalósuló 

magányom elvetélt szigetjén 
s parttalan éj gyanakodva ér el

X III

látod, barátom, asztalomon pohár 
sem áll, egész nap hangtalanul kisért 

a csöndbe térült fényed, engem 
példabeszéd fedezéke sem vár
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X IV

amíg keresve felfedező jövő 
elér, födetlen képzeletem terét 

benépesíti lépteidnek 
dallama és nyomaid világa

XV

bibéd didergő hajnalok áruló 
lehelletét a bőröm alá a hús 

remegve izzó tűzhelyére 
lopta, növényi erőd eléghet

XVI

a csendet őrződ, míg mosolyogva néz 
szemed, bizalmat szórva reám — narancs

színűre fested életem, de 
pillanatom katonái lőnek ...

XVII

lemosta ízed itt a szabály, hibás 
volt vénülésed — túl hamar elvetélt 

az ifjúság benned — hited még 
csalni szeretne a számadásnál

XVIII

egér-riadtan futkos a cincogó 
fény bőr alatt és kék ereken tavaszt 

süvölt a szél, ruhát ledobva 
pőre a domborodó bejárat

XIX

lehullva nem hagysz el, kihasadt hasad 
felém mutatva visszamutat, de nincs 

még jelmezem sem, hogy különbnek 
láss, kitakart hasam ép s nem érték

XX

örömre érsz már, terhedet öklelés 
ne érje! ágyad elnehezült, aludj! 

vigyázva lépek álmaidban 
csöppnyi világ puha jászolánál
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Gajdos Tibor

A GUBERÁLÓ MEG A MACKÓ

Végre! Végre eljött a nap, melyet olyan türelmetlenül, olyan szívszo
rongva vártam. Eloszlottak a komor fekete felhők, elolvadt az utolsó 
hókupac, és a bolondul süvítő, dermesztő szél is alábbhagyott. Most 
már érdemes kibújni a kuckómból, most már talán megéri a fárad
ságot az egész napi gyaloglás, talán már érdemes lesz hátamra dobni a 
téli hónapokon kifoltozott, rendbe hozott zsákokat. Nyolc darab áll 
készenlétben, minden eshetőségre készen, mert ha nem is tömöm meg 
mindet, ha csak négy-ötre valót guberálok össze egy nap alatt, az a 
néhány zsák jó, ha tartalékban áll: soha nem lehet tudni nem jön-e 
be valami rendkívüli fogás.

* A téli hónapokban eleget henyéltem romos szobámban. Csak 
nagynéha indulhattam portyára, mert ki az ördög bírta megközelíteni 
a félméteres hófallal körülbástyázott kannasorokat, melyekből külön
ben is alig tudtam valamit kihalászni, úgy meg voltak tömve azzal a 
kiállhatatlan hamuval. Ahogy belefúrtam karomat a puha tömegbe, 
egyszeribe tele lett orrom, szám az undorító porral, ha meg a szél fújt
— az pedig éppen eleget fúj — egész hamufelhő kerekedett, melytől 
valósággal elvakultam. Meg mindig akadt egy kis okos az emeletről, aki 
rám rivallt, hogy kotródjak a pokolba, ne szórjam szét azt az átkozott 
hamut. Mintha nem lett volna amúgy is elég szemét és rendetlenség a 
környékén. Mintha a drágalátos nagyságák jómaguk is nem dobálták 
volna szemetüket a kannák mellé, mivelhogy fázott a hátsó fertályuk 
és nem akaródzott nekik a fagyos kannafedeleket nyitogatni.

Na, nem mintha ezért panaszkodnék, hiszen ezek a kupacok jelen
tették számomra a könnyű zsákmány egyetlen forrását, én bizony nem 
is bánnám, ha legalább a télvíz idejére használaton kívül helyeznék a 
mély és nehezen hozzáférhető szemeteskannákat. De csak addig, míg 
dühöng a tél, míg sok hamut hátrahagyó rossz szénnel fűt a nép.

De ezen túl vagyok végre. Felhúzom a tél elején talált lyukas 
gumicsizmát, beöltözök a jobbik ruhámba, melyre csak r îndössze né
hány kisebb folt ott öltöttem a kényszerpihenés napjaiban és tessék, 
már indulok is a Huzatok utcája felé.

Nagy utca a Huzatok utcája, ezt is én kereszteltem el, valódi nevét 
nem tudom, de nem is érdekel. Viskómtól alig öt percnyi járás a vége, 
akkora házak épültek benne, hogy az én szülőfalum fele is elférne 
egybe, száz meg száz kanna szemét meg hulladék, amennyit csak a 
szíved kíván. Pénzes egy népség lakhatja, mert amit ők ott néha ki
dobnak, azt egy rendes szegényember féltett kincsként őrizné kamrá
jában. De ha nem ilyenek volnának, miből élnék én? Szénbehordás? 
Fene nehéz munka, nyakig szutykos lesz tőle az ember, és nem győzi
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a piszkot drága szappannal lemosni. Trógerolás? Az még megtenné, 
van utas, cuccos talusi kofa elég. De a pirossapkás, targoncás éhenkó
rászok egykettőre elmarják az embert. És ha nem tágít, hát ellátják 
a baját. Még az asszonyok is segítenek, hiszen az elmúlt tavasszal jól 
megkarmolt egy fiatal bestia. Csak úgy dőlt belőle a cefreszag. Vesződ
jön velük a ménkű, asszonynéppel nem verekszem.

Jó kis dolog a guberálás, hallgatok is róla, nehogy mások is rákap
janak, mert így is elegen vagyunk. Például a bolondos Jani, aki sze
gény másnak húzza a targoncát egy kis borravalóért, aztán a Pucok 
házaspár. Az asszony megy előre, kinézi a jó helyeket, az ember utána 
zsákkal, megszedi magát, az asszony megy tovább, és csak int, hogy 
érdemes-e beállni, vagy nem. Itt van aztán a széllelbélelt Nemcsev 
Jóska, aki azelőtt a piacon működött, de megúnta a kofák zsugoriságát, 
aztán nemrégen kapott a mesterségre. S a féllábú Csingó, aki a koldu
lás mellett kontárkodik a szemétdombon, de akad néhány futó jött- 
ment is, akiknek van valami munkájuk és csak vasárnaponként pofát
lankodnak közénk, hogy összeszedjék, amit mi, rendes guberálók néha 
elhagyunk.

Persze, utánam nemigen találnak valami érdemeset. Az én sze
mem ritkán véti el a valamirevaló darabokat.

Na de már itt is vagyok ennél a bádogpalotánál. Sokszor elnézem, 
hogy nem dől össze, amikor nem is látott se habarcsot, se gerendát, 
se szöget. Széllel lehet bélelve, annyi bizonyos. Azt a fűzfányfütyülőjét, 
itt nemrég jártak az autós szemetesek, ebből ma nem sokat kapará
szok a zsák mélyére. De az első kannát mégis ki kell nyitni, olyan a 
babona: kihagyom, elhagy a szerencse.

Szóval, az első kanna. Belerúgok. Kong. Üres? Talán mégsem, 
valami megcsörrent. Lássuk csak... Hopp, egy csülök. Telhetetlen 
társaságé lehetett; egy teljesen ép, de alaposan lerágott csülök. Egy 
árva szelet húst sem hagytak rajta. Nem volt türelmük kivárni a hús- 
vétot, pedig már nyakunkon az ünnep.

Nyilván bablevesbe dobták az utolsó kaparékot, ebből viszont a 
kutyám se kaphat egy jó falatot, olyan csupasz. Azért első fogásnak 
jó. Kisebbik zsák előre, tátsd ki a szád, és nyelj. Ez az első falat, jó 
enyvet főznek majd belőle. Van még valami? Fúj, porszívó üledék, úri 
kutya piszka.

Gyerünk tovább, a másodikhoz. Rúgás; kong, nem csörren semmi. 
De azért kinyitjuk ám, könnyelműek nem leszünk. Ez az, újság. Kicsit 
gyűrött, amabba valaki cipőjét törölte. Hát elég pofátlan. Minek akkor 
a cipőkefe? Lám, egy képeslap és csak kéthetes. A nő a címlapon vala
mivel régibb, de meg kell hagyni, szemrevaló. Fene nagy igénye lehet 
az úrnak, aki kidobta. Vagy a felesége tette a szemetesbe, hogy fér- 
jecskéje el ne veszítse szeme világát. Az asszonyok már ilyenek, saj
nálják az embertől ezt a kevés szórakozást, pedig egy asszonyt még
sem nézhet egy egy életen át, még ha feszt pucéron is szaladgálna 
előtte. Ohó, itt a belsejében még szebb anyus mutogatja magát. Ez 
már valami, ezt a falra teszem, mert nálam se asszony, se gyerek. Most 
aztán azt aggatok arra a máló falra, ami jólesik. Fele már be van fed
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ve, a másik se legyen meztelen. Elég piszkos és repedezett, ideje ilyen 
jófajta szépségekkel betapasztani. A többi közönséges újság. Nagy 
zsák: szájat kitátani, máris nem üres a bendőd.

Sovány a termés, sovány, gyerünk tovább. A harmadik kanna 
lyukas, használaton kívül áll, azért tiszteletből belerúgok. Nocsak, még 
majd szétesik aztán rám rivallnak a tisztelt lakók.

A negyedik kannának díszrúgás. Itt már lesz valami. Hopplá, egy 
elszakadt ciha, még tollas is, ezt nem szeretem, mert a pihék mind a 
ruhámra tapadnak, és az igazán nevetséges. Rendes ember nem jár 
tollasan az utcán, mert még cigánynak nézik... Harmadik zsák... 
Micsoda, csak kettőt hoztam, nem számítottam nagyobb választékra. 
Gyerünk, cihácska, a papír tetejébe, fedd be a hölgyike gömbölyű há- 
tulsó részét, meg ne fázzon szegényke. Na nézd, de jól megy a sora 
őkegyelmességének: egy mackó a szemétben. Sárga mackó, szeme kettő 
van, sír is, füle is van... Csak a bal lába hiányzik. Mackó bal láb 
nélkül — ez a muris. A nyamvadt kölykének nem kell a féllábú mackó, 
bezzeg az én fiamnak... hülyeség, az én fiam lehet már vagy húsz
esztendős, és utoljára ötéves korában láttam. Mindegy, egy napon meg
jelenhet, úgy szokott az lenni. Kíváncsi lesz igazi édesapjára, és akkor 
megkérdezem tőle, hogy: »Na fiam, van-e már gyerek?« »Van«, feleli 
majd... És akkor majd előszedem a papírba csomagolt sárga mackót 
és a kezébe nyomom. »Itt van, ezt neki vettem«. Ja, egylábú mackót 
t l̂án el sem fogad majd, hiszen bizonyára kivakaródzott a gyerek. 
Sebaj. Van kacatom elég, csinálok egy lábat és hozzádrótozom. És 
akkor már igazi ajándék lesz. Zsákba... nem... a belső zsebembe 
csúsztatom... így ... lement a bélés aljáig, mert a zseb elszakadt. Saj
nos a bélés varrása is... de nini, csak a láb kandikál kifelé, a többT* 
fennakadt.

Gyerünk tovább!
Egye fene, az ötödik kannába éppen most szórták bele vagy akó- 

nyi hamut. Fázós és tékozló népség lehet, ha még mindig tüzel, hiszen 
a fák már régen kirügyeztek.

Lássuk a következő épületet. Rendetlen egy fajzat lakhatja, akár
milyen bolond nagy csipkefüggönyök is díszítik az ablakokat. Itt is 
kanna, ott is kanna, itt is szemét, meg ottan is egy kupac. Csak fölös
leges munkát adnak az embernek, ahelyett, hogy egy helyre raknának 
szép sorjába mindent.

Lássuk a következőt, a hatodikat.
Ohó, ez meg mi? Patkány az ebadta, jól meghízott patkányura- 

ság. Persze elzabáltad előlem a legjobb falatokat, nem csoda, ha tehe
tetlenül ugrálsz a mély kanna oldalán. Na várj, most rám szaladtál, 
tőlem nem menekülsz, ez már szentigaz. Hopp, gyere csak... Na ugorj 
még egyet, bestia, ne várd, hogy kifordítsalak. Ez az, megvagy, randa 
féreg, ugrálhatsz, ahogy jólesik, na még egyet a kanna tetejéhez. Ez 
kész, most lássuk, mit lakmározott. Konzervmaradék... kicsit pené
szes, jó lesz a kutyának... kenyér, jókora kenyér, meg kalácsmaradé
kok. Első zsákot kinyitni. Kész ... Mehetünk.

»Na maga meg mit kiabál az első emeletről, nem látja, hogy sem
mit sem szórtam szét. Nézze, még egy patkányt is elintéztem. Vagy
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nagyon szereti a muzsikájukat az ablaka alatt? Hát mit gondol, akár
milyen jöttment ember vagyok én? Tudom én kérem, mi a rend. Vol
tam én katona, meg hadifogoly is. Inkább egy helyre raknák le a sze
metet, de erre nincs gondjuk, csak felveszik a piros papucsot, meg a 
selyempongyolát«.

így akartam visszafeleselni annak a nagymellű asszonyságnak, 
aki ma is rám ripakodott fentről, de nem szóltam semmit, nehogy vég
leg elzavarjanak a háztól, hanem szép finoman lecsuktam a kanna 
fedelét és odébb álltam, a következő házhoz, a pirostégláshoz, amelyik 
becsületszavamra a legrendesebb. Ügy állnak ott a szemeteskannák, mint 
a katonák. Mielőtt felnyitom őket, mindig fölnézek az elsőre, meg a 
harmadikra, ha fönt áll a nagysága, aki szereti a jó levegőt. Folkö- 
szönök, hogy kézit csókolom, kiszti hand, az elsőn az csak cseléd, aki a 
porszívót üríti fentről lefelé, de neki is dukál egy kiszti hand, mert lá
tom, hogy ezt bírja, és nem mordul rám, mint elejében...

Tehát kézcsókom ... és most hadd lássam a kannát, ez már a 
hetedik... és mondom, hogy rendes ez a ház. Újság, sok újság (a fené
be vele!), kenyér, amennyit otyes, és nézd csak, kályharingli. Hű, éppen 
most nincs nálam a harmadik zsákom, biz* isten tökéletlen vagyok...

Mi? Hát az a nyomorult Csingó meg hogyan került elő. Na nézd, 
a mankóját a fához támasztotta, vállig benne van a szemétben. Nyil
ván talált valamit a piszokfészek, ha úgy befúrta magát, de most meg
tréfálom. Jó puha még a föld, meg sem hallja, hogy odasompolygok. 
Csak dolgozz, féllábú ganéjtúró bogár, majd megkapod a magadét.

Megvagy, sarki féreg, te kéregető csúfság, te majomfajzat. Fáj a 
nyakad a kanna fedelétől? De hiszen mondtam, hogy az én grundomon 
ne kipirgálj, mert elverem a megmaradt féllábadat. Hát egy kenyér 
nem elég neked? Koldulni is, meg guberálni is kéne, mi? Elveszed a 
rendes szegényember kenyerét? Megígéred, hogy soha többet? Na, itt 
van még egy seggberúgás, nesze, oszt most hadd lássam békaképedet.

Megszakadok... juj, megfájdul a hasam a röhögéstől, hiszen csu
pa korom vagy mifene a pofád... Hát ez meg mi a kezedben? Kon
zervdoboz ... pástétommaradék... Csak zabáid meg, én a kutyának 
vetem az ilyen portékát. A vasat, azt hagyd nekem... a rongyot is. 
A dobozokat vidd a pokolba.

De mit dugdosol a trisznyába, hé? Velem akarsz kibabrálni? Na, 
nézd csak, hajas baba... Ez neked úgysem kell, ezt nekem 
adod... Még hogy nem adod? Ugyan miért? Talán a rühes macskád
nak akarod ajándékba vinni? Nálam más a helyzet, nekem nagy fiam 
van; majd előkerül egyszer, ez az én családi ügyem, ne öblögesd vele 
a mocskos szádat. Majd lesz unokám is... fiú vagy kislány, mindegy, 
lehet, hogy mind a kettő... A szomszédasszony kislányának adnád... 
összeesek. Még hogy a szomszédasszony! Talán nála hálsz, te csavargó, 
mi? A kislánynak biztosan nincs apja, fattyú, mint te, te falábú ma
jom ...

Hát tudod mit, lásd, hogy emberrel van dolgod. Itt van ez a mac
kó. Még egészen új volna, ha nem hiányozna az egyik lába. Nyomorék,
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mint te, de azért mackó, nem? Na, nekem adom ezt a féllábút, te meg 
ide adod a babát. Mit ágálsz, ez meg vaksi az egyik szemére; ha nem 
volna olyan szép ondolált haja, rá se köpnék.

Nem kell a féllábú mackó? Émelyeg tőle a gyomrod?... Hát tető
led nem émelyeg a szomszédasszony gyomra? Csinálsz neki egy szép 
falábat, és az a kislány ha ránéz legalább rád gondol, és jól fog szóra
kozni vele. Egy tarisznyát varr majd hozzá a szomszédasszony, és majd 
kéregetőt játszik a kislány.

A baba szemével ne törődj. Befestek egy agyagklikkert, benyo
mom a szemüregbe és kész... Én kivárom a fiamat és az unokámat, 
megértetted? ... Adod, vagy elveszem?!

Hohó, várj csak! Máris itt a mankó a kezemben. Ha nincs baba, 
nincs mankó, tőlem hason csúszva mászhatsz redves kuckódig. Miért 
nézel rám gyilkos szemekkel? Nem félek tőled, nem bizony, pedig 
látom, ölni volnál képes azért a nyavalyás babáért. Hát a kislányt sze
reted annyira? Vagy az asszonyt akarod megpuhítani azzal a vaksi 
babával? Miért vagy oly kegyetlen, mért forog vérben a szemed?

N e!... Ne gyere közelebb!! És lásd be, a fiam az enyém, az uno
kám is az enyém lesz, és talán éppen kislány. Annak hajas baba kell, 
érted? Neked nincs senkid, hallod, senkid! A szomszédasszony meg a 
lánya idegenek... Vigyázz, rád húzok a mankóval, hallod. Ne, ne, te 
ördög!...

Nesze, nesze, még egy... Na, tessék, volt mankó, nincs mankó... 
Hagyd a torkom! Ne bántsd a szemem! Vigyázz, a mackó ... te állat, 
te szerencsétlen őrült... összeroppant, levált a feje... de a baba! Ne 
üss a babával, mert... már baba sincs. .. hiányzott az egy szeme, és 
nézd, te ostoba, mit csináltál... elhullott az a szép, az a nagy szép 
hullámos haja!...

Kelj fel,,te béka. Itt egy száraz ág... vagy jobb lesz ez a kido
bott seprűnyél, támaszkodj rá. A tarisznyád ... akaszd a válladra. Így ...

Én még fölszedem ezt a két büdös zsákot. Ha akarod, fogd a ka
romat.

Mit kiabálnak már megint odafent? Köpök a szemétdombjukra. 
A mackójukra ... meg a nyomorult babájukra...
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Kopeczky László 

SZENT HAB A SZÁMON

Barátom » Költő és Hadvezér«
Csupa vesztett csatával,
De most már félvállról beszél 
Bánatával,
Törött nyilán a méreg beszáradt,
Cezúrái már negyed soron lezárnak,
Nem jár napra ki, elmúlnak hetek,
Beteg ...

Szobájába lépek, arcomon kész harag:
» Szervusz, heh rég láttalak!«
Rátámaszkodik, alig bírja el botja,
S nyújtja balját irodalmunknak nagy félhalottja. 
Csappant hevem meg sem tudnám mérni,
Én ki a futását jöttem számon kérni.
»Szervusz ... te öreg komondor ...
Mi az? — kérdi. — Min borongol?«
Megrezzenek, nézem a penészes falat,
A hideg kályha fölé tartom kezem.
»Mikor muzsikáltál ezen?«
»Itt várom a Tavaszt, mint a mag, takaró alatt«. 
A szekrényre néz:
» Van tán egy ujjnyi barackom . . .«
»Nem kell! Haragszom!«
»M it tettem?« (Ijedt tekintet.)
Dühösen legyintek:
»Magamra ... Rájuk...
Ahogy a vályút körülálljuk,
Inkább beléfekszünk sorba,
Nehogy másnak is jusson korpa,
Közben Te idejutottál... dohba, bűzbe, 
Álmatlan ágyadhoz fűzve,
Te, aki rímmel lángot raktál,
Mikor csak egér volt, s üres raktár,
Tenyereden Tavasz hajtott rügyet,
Édes énekkel szolgáltad az ügyet,
Akinek nektárja, míg volt, folyton folyt,
De most, hogy húsod fogyóban,
Mint egy kiszolgált lotyóban,
Nem látnak hevet,
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Kétszer kell mondani a neved,
Hogy » n«-ek és »n«-ek 
Felfigyeljenek...

Horpadt lavór a tengered,
40 wattos napod,
Régi születésnap papírvirágát szagolgatod,
Nem talál az Igazság, ez a bújócskázó dáma,
... Apropó ... Mit ettél márna?«

Hallgatunk...
Aztán az asztalra csapok. Tigrisdüh hevít:
De majd én megmutatom nekik!
Vádolok, számon kérek,
Alvó lelkiismeretbe berregek:
»Emberek!
Szíveteken ujjnyi kéreg,
Amíg nem késő, ragadjátok ki a rosszbul.
Átok reá, kinek a kisujja se mozdul!
Száradjon ki édes főve,
Rozmaringbokrának töve,
Bozontos akáci fája,
Némuljon el csattogó pacsirtája,
Berekedjen tücske,
Vers-ír ne folyjon át szívén, egy betűcske,
Orra előtt színház függönyt összecsapjon, 
Prózából is csak adóintést kapjon,
Kedve ne támadjon tettre,
Száradjon ki folyószámlájának medre,
Hírneve tört legyen, vagy csak tized!«
Karomra tette a kezét:
» Igyál egy kis vizet. . .«
S még egyet fortyant lávám,
Hiába dugná be a fülét gyáván.
» Húzom a legnagyobb harangot,
Döngetem az üstbéli dobot.
Hajrá, lelkiismeret-harkályom!
Csóvám a legnagyobb benzintartályon 
Vet majd lobot,
Te csak nézd, hogyan robbant világot haragom, 
S dől le egymás után kis vár, nagy vár . . .!« 
Kaptam a kalapom.
» . .. Megyek is már ..

Csak állt, és 
nézett utánam némán,
Szemében végső kétségbeesés:
» öregem ... v i s z e d  a t é m á m  ! . . .«
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CYÁSZKERETES BOKOR

Kései cimborák,
Korai nagyságos kofák,
Nagy sepr ős árnyak,
Unatkozó rendőrlegények,
(Ritka madarai a tájnak,
S fakó egének),
Járjatok halkan:
Gál Viktória (68 éves)
Hajnalban meghalt a parkban.
Ennyi...
Nem lesz nehéz tudomásul venni, 
Pádon, porban, járdán 
Már más is holt.
Kopott história!
Hajnali ötkor pontban,
Hol öröklakása volt,
Meghalt Gál (68 éves) Viktória.
... De ezt már mondtam.

Mást fáról ver le a Végzet, 
Kórházban rohaszt a göth,
Gál Viktóriának (68 éves)
Helyébe jött.
Nincs, aki jelentse:
Micsoda szerencse,
Hogy otthonában, a spiraea tövén
— A spiraea nem is növény,
Mint hullámzó spanyolfal áll — 
Kucorodott mellé a Halál.
Tücsökhegedűk tokban,
Robotoló hangyák borzolták a füvet, 
Mellén újságpapír, feje alatt üveg, 
Szoknyáját térde közé kapva,
Hunyt szemmel nézett a napba,
A felhőket rótta gyalog.
Gál Viktória (68 éves) jelenleg halott.
» Gál Viktória ... 68 éves . . .«
Itt szakad vége a hírnek,
Mit egy fanyálgó riporter ír meg: 
»Úgyszólván minden magyarázatot 
Fölöslegesnek találva 
Származott el a halálba . . .«
Az égen még egy kései csillag,
Az ágak közt, a fűn,
Halk hajnali parfüm,
Gyönyörű — pálinkaillat!
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Németh István

NYOMOZÓ

SUKI:
NYOMOZÓ

SUKI:
NYOMOZÓ
SUKI:

- NYOMOZÓ: 
SUKI: 
NYOMOZÓ 
SUKI: 
NYOMOZÓ: 
SUKI:

NYOMOZÓ
SUKI:

MOST MÁS NAPOKAT SZÁMOLUNK
(Hang játék)

Hangok:

SUKI
RÖKA
PIRI
NYOMOZÓ
TANÁRNŐ
ANYA
FÉRFI

(Szöszmötölés kis irodahelyiségben, ahol az egész játék 
alatt hárman tartózkodnak: a gépírónő — olykor csak 
elejtett szavait hallani —, a NYOMOZÖ és SUKI) 
(széket húz maga alá, leül) Most mondd el szépen, sor
jában ... miért zúztad be a Nagybolt kirakatát?
(Az orrát szívja, halígat)
Amit itt elmondasz, senki se fogja megtudni... Becsü
letszavamra.
Én... (Elhallgat, az orrát szívja)
Kérsz egy szem cukorkát?
Köszönöm szépen, nem.
Egy pohár szörpöt?
Csak egy pohár vizet kérek.
(vizet tölt a pohárba) Parancsoljál! Cigizel?
(kibuggyanó nevetéssel, tiltakozva) Hogyne!
Titokban sem?
Titokban egyszer megkínált a Róka. ö  az én legjobb ba
rátom. De nem bírtam a füstöt lenyelni, mert köhögtem 
és keserű volt. Azóta nem. Róka már lenyeli és az orrán 
keresztül ereszti ki. Jobban is céloz, mert két évvel idő
sebb, de velem jár egy osztályba, mert kétszer el vágó
dott.
Mivel céloztok?
Rókának van légpuskája, cseh. Ügy adta be neki az öreg
je, hogy Svédországból hozta, de Róka később kiderí
tette, hogy mese, mert itthon vette neki az apja. Azért 
jól hord. Pontos.

Az Üjvidéki Rádió hangjitékpólyázatán második díjjal jutalmazott mű
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SUKI:
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SUKI:
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SUKI:
NYOMOZÓ:
SUKI:
NYOMOZÓ:
SUKI:
NYOMOZÓ:
SUKI:
NYOMOZÓ:
SUKI:

NYOMOZÓ:

SUKI:
NYOMOZÓ:
SUKI:
NYOMOZÓ:
SUKI:
NYOMOZÓ:
SUKI:
NYOMOZÓ:
SUKI:
NYOMOZÓ:
SUKI:

Szerettek lövöldözni?
Minden csütörtök délután kimegyünk Rókával a Béká
son túlra... tetszik tudni, hol van? ... oda megyünk ki 
és ott lövöldözünk, mindig egy dobozzal lövöldözünk el, 
vagyis száz darabot, és utána hazajövünk.
Más napokon mit csináltok?
Más napokon én edzésre járok, meg a tűzoltókhoz, vasár
nap pedig ügyelet a moziban, hogy ne cigarettázzanak, 
(mintha egyre inkább megtetszene neki a fiú, derűs kí
váncsisággal). Hát ha sose vagy otthon, mikor tanulsz? 
Én mindig az iskolában tanulok, mert odafigyelek. Ami
óta anya külföldön dolgozik, én etetem a kocákat meg 
a nyulakat, a Piri pedig főz és kiszellőztet. Piri sosincs 
ottthon, mert délelőtt jár a rendes iskolába, este pedig 
az estibe.
Ki az a Piri?
Piri az én testvérem.
Anyád mióta dolgozik külföldön?
(kis szünet) Tizennégy hónapja és három napja.
Apád hol van?
Az nekem nincs.
Meghalt?
Elcsavargott. A másik meg... (Elhallgat)
Milyen másik?
Akit anya hozott.

(Szünet)

(dünnyögve) Értem. Szóval... úgy veszem észre, egészen 
rendes legény vagy te. Csak azt nem értem... No, szedd 
össze magad és mondd el. Miért törted be a Nagybolt ki
rakatát?
(az orrát szívja, hallgat)
Hát mondd, leharaptam az orrod?
Nem.
Eztán se fogom leharapni... Kérsz még egy pohár vizet? 
Köszönöm, szépen, nem.
Vagy félsz?
Nem félek. Csak ne írja meg anyának.
Mit?
Hogy betörtem...
Tán félsz anyádtól?
Nem félek, csak megfogadtuk, amikor anya külföldre 
ment, hogy egymásnak nem fogunk panaszkodni. Anya 
úgyis ideges .,.
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SUKI:

Rendben van. Anyád semmit se tud meg, ha most itt 
mindent elmondasz... Tán fölöntöttél a garatra?
Nem kérek több vizet.
(fölnevet) Nem úgy gondoltam. Amikor betörted a kira
katot. Talán azért törted be, mert gajsz voltál?
Gajsz?
Vagyis részeg.
(ártatlanul) Dehogy voltam! Még sose voltam részeg. És 
nem is leszek.
(türelmetlenül) Akkor hát miért?
(halkan) Nem tudom.
El akartál valamit csórni a kirakatból? Valami játékot? 
Nem.
Vagy talán bosszúból?
(bizonytalanul) Bosszúból.
Szóval bosszúból. Kutya legyek, ha értem.

(Szünet)

Beszélgessünk úgy, mint két felnőtt. Na, ne lógasd az 
orrod, nézz a szemembe. Ügy. Csak nem bőgsz? Kin 
akartál bosszút állni?
Megfizetem a kirakatüveget a varjak árából, csak... 
(keményen) Nem elég az, hogy megfizeted. Holnap majd 
jön egy másik suhanc, betöri a cukrászda ablakát és azt 
mondja, hogy megfizeti. Ezzel még nincs elintézve a do
log ... Miféle varjakat emlegetsz?
Amiket Rókával lövöldözünk a Békáson túl... A vadá
szok megveszik a varjúlábakat. Már van kilencezer-hét- 
száz dinárom, ami újban kilencvenhét.
(nevetést nyom el) Jól van, fiú, azt majd elintézzük va
lahogy, csak ez nem elég ám az üdvösséghez. Nekünk itt 
most jegyzőkönyvet kell csinálnunk.
(megrettenve) Jegyzőkönyvet?
Igen. De ha mindent bevallasz, becsületszavamat adom, 
hogy abba senki se dughatja bele az orrát. Érted? No, 
milyen bosszúról van szó?
(hangját írógép kattogása kíséri) Róka mondta, mert ő 
két évvel idősebb, hogy egyszer összetöri a Nagyboltot, 
mert az apja egy évben csak egyszer jön haza .külföldről 
és mindig ott veszi meg neki az ajándékot, a cseh lég
puskát is ott vette, pedig azt mondta Rókának, hogy 
Svédországból hozta. Ha egyszer nem lesz az a bolt, nem 
tud több ajándékot hozni Rókának, és akkor többé nem 
megy vissza Svédországba. Én erre azt mondtam, hogy 
te hiába töröd össze azt a boltot, mert Svédországban 
nem töri össze senki, és nekünk mindig kiszúrják a sze
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NYOMOZÓ:
SUKI:

TANÁRNŐ:

EGY HANG
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SUKI:
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SUKI:
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SUKI:

műnket egy cseh légpuskával, vagy egy indián ruhával, 
és ők mindig visszamennek és sose maradnak itthon, és 
mi csak számoljuk a napokat, hogy mikor jönnek megint, 
és ők azt gondolják, hogy mi az ajándékokat várjuk, 
pedig nem az ajándékokat várjuk. A tanárnő ilyenkor 
mondja, hogy lázas a fél osztály, mert a gyerekek vár
ják haza az öregeket, és neki van igaza, a tanárnőnek... 
Anya félévenként látogat haza, ez hat hónap, vagyis 180 
nap, és én már azt is kiszámítottam, hogy az kereken 
4320 óra, vagyis több mint negyedmillió perc...
Ne hadarj annyira, egy kicsit lassabban.
(tagolva) Negyedmillió perc ...

(Hangtérváltás, tantermi neszek)

... csak egy perc alatt is annyi változás. Hányán halnak 
meg és hányán születnek egy perc alatt a világon. És 
hány tudományos felfedezés születik. És hány vers. Meg 
kell becsülni a perceket is. Ma már pontosan ki tudják 
számítani azt is ... (Hirtelen felberreg az iskolacsengő. 
Mozgolódás az osztályban)
Tanárnő, kérem, a szünet percei is drágák.

(Általános kacagás)

Jó, folytatjuk a következő órán.

(Általános hangzavar, hirtelen kiürül a tanterem, pilla
natnyi csend)

Tanárnő, kérem ...
Hát te?
Tanárnő, kérem, ezt anya küldi a tanárnőnek, 
(meglepődve) Micsodát?
Ezt a dobozt.
Mi van benne?
Ajándék.
(hűvösen) Ajándék? Nekem? Mire föl?
(zavartan) Arra föl, hogy anya azt mondta, hogy ezt a 
dobozt adjam át a tanárnőnek. Külföldről hozta a tanár
nőnek.
Fogod szépen az egészet és vissza viszed édesanyádnak. 
Nem fogadhatom el.
De anya már visszautazott külföldre.
Akkor is visszaviszed. Hogy gondolhat ilyet... Külön
ben is jó tanuló vagy, nem értem, miért? Még jó hogy 
nem az egész osztály előtt adtad ide.
Anya rám parancsolt, hogy adjam át a tanárnőnek.

35



TANÁRNŐ:

SUKI:

TANÁRNŐ:

SUKI:

TANÁRNŐ:

SUKI:
TANÁRNŐ:

SUKI:

NYOMOZÓ:

SUKI:

SUKI:
RÓKA:

(indulatosan) Én pedig azt mondom, hogy visszaviszed. 
Vagy kidobod az ablakon. Csinálj vele, amit akarsz... 
És mondd meg anyádnak, hogy többé ilyet ne csináljon. 
Tudod te, hogy ez micsoda?
Nem tudom, mert anya nem mutatta meg, hogy mi van 
a dobozban.
(higgadtan) Megvesztegetés. Az van, fiam, a dobozban. 
Lehet, hogy édesanyád nem gondolt semmi rosszra, de 
ebben a dobozban akkor is megvesztegetés van. Érted? 
(kis szünet után) Igen, tanárnő kérem. A dobozban meg
vesztegetés van.
Ha az egyik ember le akarja kenyerezni a másikat. Vagy
is, az megvesztegetés. Mint most például engem az anyád 
ezzel a dobozzal. Hogy akkor is jó jegyet adjak, ha rosz- 
szul felelsz. Hogy akkor is szeresd a másikat, ha az nem 
érdemli meg. Most már érted, ugye?
Igen.
Hát akkor mit mondasz édesanyádnak, ha megint haza
jön?
(elszorult torokkal) Azt,- hogy maradjon itthon.

(Rövid szünet, hangtérváltoztatás)

(halkan, mintegy önmagának) Hát igen... De azt még 
nem számította ki senki, hogy egy perc alatt hány em
berünk hagyja el az országot. Arról sincsenek pontos ada
taink, hogy egy év alatt. Még nekünk, a rendőrségnek 
sem. (Erőteljesen) Folytasd fiú!
(hangját írógép kattogása kíséri) Sok minden történik. 
De esténként nem történik semmi, mert akkor Rókával 
kiülünk a házunk elé, és én várom, mikor ér haza Piri az 
esti iskolából, Róka meg közben gondolkozik. Néha én 
is segítek neki gondolkozni. Olyankor mind a ketten hall
gatunk. Velünk szemben laknak az Ecet Karcsiék. Kar
csit minden este szidja az apja, kihallatszik az utcára. 
►►Verést akarsz?« Halljuk a csattogást is, ahogy Karcsit 
abálja az apja. És nevetünk, a Karcsi meg ordít odaát. 
Csak az ordítását lehet hallani. De nem igazából ordít, 
csak úgy ... Mert Karcsinak semmi se fáj. Ha verik, min
dig nevet, csak akkor ordít, ha az apja üti. ►►Verést 
akarsz? Neked mindig viszket a bőröd? Átkozott kölke, 
ha egy is van a világon!« Karcsi sokszor kikap, de senki
nek se árulná el, hogy miért. Biztos, mert nagyon viszket 
a bőre.

(Hangtérváltoztatás, nyári este, 
tücsökciripelés)

Mondd, Róka, a te bőröd nem viszket néha?
Nem vagyok rühes! Te tán az vagy?
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Nem úgy értem. Egy kis verésre.
Könnyen segíthetek rajtad. Mert nekem nem a bőröm 
viszket, hanem a tenyerem.
Melyik? A jobb vagy a bal?
A bal.
Akkor pénzt fogsz kapni.
Épp itt az ideje, hogy kifizessék a varjúlábakat. Elfo
gyott az összes golyóm.
Csütörtökön én leszek a soros venni... És én már nem 
bánnám, ha anya lekeverne egy jó nagy nyaklevest.
(sóhajt) Odébb van az még!
Két hónap és kilenc nap. De még akkor se biztos, hogy 
leesik a nyakleves. Esetleg egy újabb doboz megveszte
getés. Sőt az százszázalékos.
Az micsoda?
Lehet egy cseh légpuska is. Vagy egy farmernadrág. Vagy 
egy kék, egy sárga meg egy piros pulóver.
Van egy fölfújható indián csónak. Fújják föl!
Én is azt mondom... Valamit tennünk kellene.
Mit?
Nem tudom. Valamit. Talán egyszer meg kellene nagyon 
betegedni. Ügy, ahogy a Karcsi ordít odaát, nem igazá
ból, csak hogy anya nagyon megijedjen.
Na és?
Elég, ha anya nagyon megijedne.
És aztán?
Aztán nem tudom.
Hülyeség. Az orvos rögtön észrevenné, hogy szimulálsz. 
Komolyan megbetegedni nem is érdemes. Mert megtöm
nének meggykompóttal és hordanák a galamblevest. Ki 
nem állhatom a levest. Még így se. Hát még úgy. (Na
gyot sóhajt) Néha azért, becsszóra, jó lenne egy kicsit 
meghalni! De én majd mást csinálok.
Mit?
Összetöröm egyszer a Nagyboltot.
Csak nem bolondultál meg?
Egyszer összetöröm. Mert az csak mese. A Nagybolt. »Ezt 
hoztam, kisfiam, de ha egy év múlva megint hazajövök, 
még többet hozok. Meglátod!« Mese az egész.
A tanárnő azt mondta, hogy megvesztegetés.
Lehet, a tanárnő jobban tudja, ö  mindent jobban tud. 
Itt mindenki mindent jobban tud. Neked csak a leckét 
kell tudnod. De nincs kedvem a leckét megtanulni, ami
óta apa kiment. És látod, mégse jön haza. És ha haza is 
jön, csak ajándékot hoz.
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Anya is... Mindent fordítva csinálnak.
Az lehet. Apa el van keveredve, hogy Svédországban 
minden olyan klassz, csak az a baj, hogy sokat kell dol
gozni. Itthon meg azért volt elkeveredve, hogy nem lehet 
dolgozni. Ezt csak akkor fogod megérteni, Sukikám, ha 
benő a fejed lágya. Meg én is. Addig pedig számolgasd <a 
napokat. Még az a szerencse, hogy megtanítottak az isko
lában számolni. Egyébként én hamarosan megnősülök.
Ne hülyéskedj!
Biz’ isten. Felnőtt, öregem, másképp itt nem lehetsz.
Az igaz. De kit veszel el?
Nem probléma. Buknak rám a lányok.

(Hangtérváltoztatás)

(hangját írógép kattogása kíséri) Így beszélgettünk estén
ként, amikor nem gondolkoztunk. Mert amikor gondol
koztunk, akkor hallgattunk. De azt ne tessék komolyan 
venni, hogy Róka hamarosan megnősül. Az se igaz, hogy 
buknak rá a lányok; éppen nem buknak rá, mert min
dig erőszakoskodik velük. A többi igaz. Az is, hogy néha 
meg akar halni. Biztos nem komolyan gondolja, csak 
mondja. Többször mondta már. Engem is biztatott, hogy 
haljunk meg együtt. Mert akkor táviratot küldenének az 
öregének és hazajönne. Mondtam neki, hogy ha meg
halsz, akkor már küldhetik a táviratot. Belátta, hogy 
igazam van.
Arra is a Róka barátod biztatott, hogy verd be a Nagy
bolt kirakatát?
Nem. Róka mondta, hogy egyszer össze fogja törni. Mert 
ott csak bámulni lehet. És mondtam neki, hogy az hü
lyeség, mert Svédországban is lehet bámulni.
Szóval te lebeszélted a barátodat, csak hogy azután te 
törhesd össze a Nagyboltot.
Nem akartam én összetörni. Csak akkor táviratozott 
anya, hogy szerdán a hajnali vonattal érkezik. A táv
iratban úgy írta, hogy »érkezünk«. Én arra gondoltam, 
hogy a többi külföldön dolgozókkal érkezik. Ügy meg
örültem, hogy hétfőn és kedden egy falatot se bírtam 
enni. Pedig hétfőn a Piri lekváros gombócot főzött, ked
den meg kolbászos paprikást, mind a kettőt nagyon sze
retem, és Piri csak azért főzött most ilyen klassz dolgo
kat, hogy engem... hogy engem megvesztegessen, ne
hogy beáruljam anyának, amiért néha egész éjjel nem 
jön haza. Szerdán már kora reggel kiültem az állomásra, 
pedig a pionír tűzoltóversenyre kellett volna utaznom. 
Nagyon szeretem a tűzoltó versenyt, mert már díjat is 
nyertem. De anyát még annál is jobban. Olyan korán ki
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értem az állomásra, hogy még az ajtó is be volt zárva. 
Vártam, hogy megérkezzen a vonat.

(Hangtérváltoztatás)
(Érkező vonat zaja. A peronon nyüzsgés, lárma, lassan 
elcsitul)

(érezni, hogy a megpillantott, távolabb álló Sukinak szól) 
Ki cipeli haza Berec Ilona csomagjait?
(valamivel halkabban kijavítja) Vagyis Vastag Ilonáét, 
(halkan, önmagának) Szegénykém még föl se ébredt tel
jesen.
(Hangosan, de elszoruló torokkal) Sukikám, kisfiam... 
(odafut, lihegve) Anya! Édesanyám ...
(könnyekkel küszködve) Hova bámészkodtál?
Kerestelek pedig ...
Hát nem láttad, hogy itt vagyok?
Néztem erre, de .. . Mindig egyedül szoktál állni a cso
magokkal. Azért...
Mutatkozzatok már be egymásnak . ..
Én már ismerlek téged, kisöreg; a nevem Vastag Antal. 
Suki vagyok . .. Anya, hol vannak a csomagjaid?
Hát itt, a lábad előtt.
(gyanakodva) Ez nem a tied.
Űj kofferokat vettünk. De hol van Piri?
Nem bírt kijönni. Tegnap megütötte a bokáját és egész 
éjjel jajgatott nekem.
Jaj istenem, tán csak nem valami komoly.
Nem, csak a bokája dagadt meg.
Mert sose tudtok magatokra vigyázni. Te hogy vagy, 
kisfiam?
Az utolsó levelem óta két ötöst kaptam. Mind a kettőt 
tornából. Vasárnap pedig megellett a nyúl. Hetet. Márna 
tűzoltóversenyre kellett volna mennem, a siluból el is 
engedtek, de én nem mentem. Az öreg Teca nénit teg
nap temették.
(derűsen) No, temetés után lakodalom!
Lakodalom nem volt.
Majd lesz!
Még nem is tudod, kisfiam, ki ez a bácsi.
(hűvesen) Egyszer már megmondta. Valami Vastag... 
Suki!
Mért? Jól mondja a kisöreg.
Szeretném, kisfiam, ha ezzel a bácsival jóba lennétek. 
Otthon majd mindent elmondok. És most már indulhat
nánk is. Fogd ezt a kicsit. Eleget cipekedtél már...

(Hangtérváltozás)
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(hangját írógép kattogása kíséri) ők ketten, anya meg 
az a muki elől mentek, én utánuk. Szerettem volna tőlük 
teljesen lemaradni... láttam, hogy nagyon jól érzik ma
gukat és irtó örülnek egymásnak.. Mintha én ott se let
tem volna. És egyszerre mintha bőgnöm kellett volna. 
Pedig tessék elhinni, nem szeretek. Ha megtudnák, biz
tos kizárnának a tűzoltócsapatból. És visszavennék az 
egyenruhámat is. De akkor mégis alig bírtam a bőgést 
visszatartani. Én nem tudom, mért. Ügy éreztem, mint 
néha a Róka, hogy legjobb lenne egy kicsit meghalni. 
Elhatároztam, hogy nem veszek levegőt. Először negyven 
lépést bírtam ki, másodszor ötvenkettőt. Nem ment. Vé
letlenül akkorát sóhajtottam, hogy anya meghallotta és 
hátrafordult. Azt hitte, nehéz a csomag. Azt mondtam, 
hogy nem nehéz nekem semmi. És akkor hazaértünk.

(Hangtérváltozás, ebédelnek)

(szorongva) Gyerekeim, most itt vagytok mind a ket
ten ... Piri is, Suki is ... És mi ketten is itt vagyunk... 
én meg ez a »bácsi«. Szeretném, ha ezután apátoknak 
szólítanátok. (Fölszabadultabban) Nagyon nehéz az élet, 
és ti még nagyon sok mindent nem tudtok megérteni. 
Fájt benneteket itthon hagynom, de nem lehetett más
képp ... Most szabadságot kaptunk és hazajöttünk... ezt 
meglepetésnek szántuk... Most már könnyebb lesz nek
tek is és nekem is. Szeretném, ha ti is örülnétek ... hogy 
mink is boldogabbak lehessünk... (Elszoruló torokkal) 
Igyatok meg velünk egy korty bort.

(összecsendülnek a poharak)

(Szünet)

(hűvösen) Gratulálok, anya (megcsókolja az anyját) Gra
tulálok ... apa.

(Szünet)

(hűvösen) Én is gratulálok mindenkinek.

(Szünet)

(otthonosan) No, még egy pohárral mindnyájunk egész
ségére... és barátságára! (Odakoccintja poharát amazo- 
kéhoz) Szervusz, anya, szervusz lányom, szervusz kis- 
öreg... azaz most már (hangsúlyozva) fiam.

(Szünet)

Ezután ketten fogjuk hazaküldeni a pénzt.
(megróvó hangon) Te is visszautazol, anya?
Csak szabadságra jöttünk, édes kisfiam! Sok pénzt kell 
még keresnünk az új házra.
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És az autóra. Karácsonyra már úgy jövünk haza. Jó lesz, 
kisöreg? Szereted az autót? Milyet szeretnél?
Amilyet maga akar.
Suki!
(odavetve) Jó lesz cseh is.
Á, mi nyugati márkát veszünk! A legjobbat. Ami két
százassal megy.
(gúnnyal) Róka apja is cseh légpuskát hozott... Svédor
szágból.
(Szünet)
Neked meg, kislányom . ..
(közbevág) Nekem ne hozzatok semmit. Én most már férj
hez mehetek.
Az ám! Még gyerek vagy.
(dacosan) Akkor nem voltam gyerek, amikor itthagytál 
bennünket?
Hogy mondhatsz ilyet? Nagyon jól tudod, kislányom, mi
ért kellett kimennem... Nagyon jól tudjátok, hogy nem 
magamért.
(közbevág) Hanem a boldogságodért. Amit ott meg is ta
láltál. És hazahoztad nekünk.
Kislányom!
No, nem kell olyan tragikusan venni a dolgokat. Utó
végre lakodalomban vagyunk.
(fölkel, indul kifelé)
Hová mész?
Megetetem a nyulakat...
(Hangtérváltozás)
(hangját írógép kattogása kíséri) Négy nap múlva elutaz
tak. .. visszamentek. Anya nagyon odavolt, mégis visz- 
szament. Fehér volt az arca és négy nap alatt lesoványo
dott. Piri mondta, hogy lesoványodott, én nem vettem 
észre. Csak azt, hogy nagyon fehér volt az arca. És olyan, 
mint aki temetésről jön. Nem tudtam megcsókolni. Oda
nyomtam a számat az arcához, de nem nyitottam ki. ösz- 
szeszorítottam, hogy ki ne nyíljon. És az esti vonattal el
mentek. (Az írógép kattogása megszűnik.)
(Szünet)
(hümmög, felsóhajt) És én most mit csináljak veled? 
Most már mindent elmondtam.
Mindent?
Igen, de ne tessék megírni anyának.
A kirakatüveget?
(félreérti) Azt én a varjak lábából kifizetem. Meg a kis- 
nyulakat is eladom.
Nem úgy gondoltam. A kirakatüveget ne írjuk meg 
anyádnak?
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Semmit ne írjon meg. Meg tetszett ígérni, hogy semmit 
se fog neki megírni.
Rendben van, megígértem, állom is a szavamat. De hát 
most már aztán te is mondd meg az igazat. Mért verted 
be a kirakatot? A játékokért?
Nem a játékokért.
Azt mondtad, hogy a játékokért. Hogy bosszút állj rajtuk. 
Nem azért.
Hát akkor mi a fészkes fenéért?
Mert azt gondoltam...
(Szünet)
Mit gondoltál?
Azt gondoltam, hogy ha betöröm a kirakatot,véletlenül 
a fejemre esik egy éles üveg.
És?
És nem esett.
Még szerencse!... De mért kellett volna, hogy a fejedre
essen?
(halkan) Hogy egy kicsit meghaljak.
(az asztalra csapja az ironját. Szünet, majd tettetett fel
háborodással) Majd adok én neked! És akkor mindjárt 
meghalsz egy kicsit. Vedd tudomásul, hogy kicsit meg
halni nem lehet. Csak, nagyon. (Lehiggadt hangon) De 
neked nem szabad se kicsit, se nagyon. Hány éves is 
vagy?
Tizenkettő múltam.
Na látod! Lennék én csak még egyszer tizenkét éves, 
soha se fordulnának meg a fejemben ilyen gyerekségek. 
Ugye, többé a tiédben sem?
(az orrát szívja, hallgat)
(keményen) Igen?
(halkan) Igen.
Most akkor szépen hazamehetsz. És számoljátok csak 
tovább esténként Róka barátoddal a napokat.
Csak... (elhallgat)
Mit csak?
Csak mi már Rókával nem azokat a napokat számolgat
juk. ö  mondta, hogy azokat nem érdemes.
Hát milyen napokat számolgattok?
Most más napokat, (elhallgat)
(nevetve) Milyen napokat, fiam?
(sóhajt) Hogy mikor megyünk katonának.
(derűsen) Te, fiam, ha minden jól megy, nyolc év múlva. 
Igen, csak Rókának hétszázharminc nap előnye van itt 
is. Kerek két esztendő!
(Zene)
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KÉZFOGÁSOK

EGY IRODALOMSZERVEZŐ ÉS MŰFORDÍTÓ 
KÖSZÖNTÉSE

» Így, szerte a világon, amerre csak gondolatom száll, avagy megáll, 
mindenütt hűséges és hallgatag hidakra talál, mint ama örök és örökké 
kielégíthetetlen emberi vágyra, hogy összefűzze, kibékítse és egybekap
csolja mindazt, ami elménk, szemünk és lábunk előtt felbukkan, hogy 
ne legyen megosztás, ne legyen ellentét, sem pedig elválás.«

Ivó Andrić Hidak című kis írásából való ez a néhány sor, s a het
venéves Csuka Zoltánt köszöntő cikkünk élén idéznünk kétszeresen is 
jogos. Egyrészt mert ezt is, mint Andrić világhírű regényét, a Híd a 
Drinánt, Csuka Zoltán fordította, másrészt azért, mert Csuka életmű
vének értelmét s jellegét minden jellemzésnél hitelesebben tükrözi. 
Nemcsak a műfordítóra érvényes tehát, hanem az irodalomszervezőre 
s a költőre is.

Tudjuk, hogy a magyar műfordítás-kultúra milyen értékekkel 
dicsekedhet A görögöktől Shakespeare-ig, a Kalevalától Tolsztojig, 
Dantétől Baudelaire-ig és tovább egymást múlják fölül az eredetivel 
versengő teljesítmények. Ebben a nagy gazdagságban a jugoszláv né
pek irodalma viszonylag szerényen képviselte magát, noha a két nép 
történelme sok ponton érintkezett, többször össze is forrt, s a legjob
bak rég fölismerték, hogy ezt a tejtestvériséget az irodalmak cseréje 
tudatosíthatja a leghatékonyabban. A fölismerés azonban keveset vál
toztatott a helyzeten: a figyelem fő iránya továbbra is Nyugat-Európa 
maradt. Ezt az aránytalanságot a jugoszláv irodalmakat illetően Csuka 
Zoltán munkássága szüntette meg.

Szám szerint nyolcvanra tehető az általa magyarra fordított alko
tások száma, s köztük olyan művek is találhatók, mint Njegoš Hegyek 
koszorúja című nagy poémája, Krleža kaj nyelvjárásban írt versei, 
Crnjanski Örökös vándorlás című regénye. Figyelme átfogja a jugo
szláv népek egész irodalmát a népballadáktól s a dalmát reneszánsz ter
mésétől Derviš Sušić boszniai író nemrég megjelent müvéig. Nemcsak 
időben tehát, hanem szélességben is minden jugoszláv nép irodalmát 
Nem véletlen, hogy ő írta meg magyarul a jugoszláv irodalmak tör
ténetét is.
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Természetes, hogy ilyen erőfeszítéshez nem elég egy-egy mű híre, 
varázsa, egy-egy vállalkozás ihlete, ehhez mély belső források kellenek. 
S ezen a ponton kapcsolódik össze Csuka műfordítói és költői munkás
sága. Amikor az ellenforradalmi Magyarországról Üjvidékre jött, közel
ről mérhette a két ország népeinek egymásrautaltságát. Ezért érezhette 
annyira sürgetőnek a hídver és föladatát. És azt is látta, hogy ez a szán
dék a másik oldal értelmiségének jobbjaiban is megvan. A  velük, M i
lán Dedinaccal, Boško Tokinnal, Zarko V  asiljevictyel s Todor Manojlo- 
victyal való összefogás zálogaként jöttek létre első műfordításai. Az  
expresszionizmus bálszárnyához tartozó költőt a szocializmus közös 
ügye sarkallta erre a szövetkezésre. A  műfordítás tehát nála mély világ
nézeti indítékból nőtt ki. S ezért válhatott életbetöltő szenvedéllyé.

Ehhez persze az is kellett, hogy értse és kövesse a fordított iro
dalmak hullámverését, velük éljen. »Ma már elmondhatom — mondta 
egy nyilatkozata alkalmával —, hogy a szerbhorvát éppúgy bennem van, 
mint a m agyar. . .« S a kapcsolat szorosságát vallomásánál is meggyő
zőbben bizonyítja az, hogy a klasszikusok fordítása mellett a jelen ese
ményeit is' az érdekelt ajzott figyelmével követi, s van mű, melyről 
már megjelenése előtt tudja, hogy le kell fordítania. Bori Imre az idő
szerűség iránti különös fogékonyságként méltatja ezt az avatottságot, 
ezt az otthonosságot.

Nehéz volna eldönteni, hogy az irodalomszervező sarkallta-e a 
műfordítót, vagy a műfordító keresett hatékonyabb fórumot szándékai 
érvényesítésére. Bizonyára mindkettőt a magatartás gyökerén rejlő 
hídépítő szándék látta el energiával és szellemi inspirációval. Való igaz, 
hogy Csuka Zoltán folyóiratai — az aktivista Űttól, a Vajdasági Íráson 
s A  M i Irodalmunkon át a Kalangyáig — ugyanazt a célt törekedtek 
megvalósítani: a jobbak összefogását s ennek révén az itteni magyar
ság szellemi regenerálódását. Így lett ő a külön létre berendezkedő ju 
goszláviai magyar irodalom műhelyálapítóinak egyike, s a híd, melyet 
a két nagy irodalom között műfordításaival épített, ezeket a műhelye
ket is minősítette, igazolta. Szorgalma és eredményei beleépültek abba 
az alapba, amelyre most szeretnénk fölrakni a falakat, s ha jól rakjuk, 
ha munkánk időállóvá szilárdul, abban mindig ő is jelen lesz. Ezért 
esik jól őt, az egykori szabadkai szerkesztőt holnapi, hetvenedik szüle
tésnapján külön is köszöntenünk.
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MAI  S Z L O V É N  K Ö L T Ő K

Ciril Zlobec

KÉTSÉGBEESÉS AZ ATOMKORSZAK HAJNALÁN

Mindenki sejtette, 
mindenki tudta, 
mindenki várta —

madár a levegőben kővé vált a gondolatra:
Most, mint élettelen kő fogok a földre hullni.

A  vadállat, rossz sejtelemben az űrhöz szegezve, 
elszömyedt, hogy immár csak a zsákmányára meredhet, 
amelyik fogvicsorgatva, baljós gúnnyal hentergett, 
hogy a barlangból elzárul vele a menekvés útja.

Az ember utolsó elhatározásaival 
felkészült az áldozatra, a gaztettet mérlegelve — 
aztán elkövetkezett a legborzalmasabb: 
semmi sem történt!

És az ember, a madár és a vadállat 
ott maradt legyőzötten, győztes nélkül, 
hogy szívük mélyén elátkozzák a győztest.

MAGÁNY

A  testet szeggel a kereszthez szegezték.
A  szeggel a lecsendesített nyugtalanságot a testhez. 
Szeggel a testbe ültetett fájdalmat.
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És a test
zsugorodik, kitágul, elszakad 
középpontjától,
melyet úgy szegeztek a keresztre, mint nyugtalanságot

nyugtalanul nyugodott meg a halálig, 
mert csak holtan fog elszakadni 
a középpontjától,
amely nem más, mint a keresztre feszített fájdalom:
a halhatatlanságig hálkította le kiáltását,
hogy a rozsda cseppjében elfelejtve
menekülhessen a középpontjától,
amely a kereszthez szegzett szeg:
és a szeg
a megszökött fájdalom rozsdájával rágta le 
saját rabjának rabságát 
és most vaspofájával szimatolja 
a menekülő fájdalom nyomait 
S amikor ki fogja szimatolni 
az egyre lassabban menekülőt, 
félelmében a fájdalom a test után szalad, 
és a szeg utoléri a testet, 
és újból a magány keresztjére szegez engem .

Jože Olaj

CREDO

Az én városom  
szürke kövekből épült!

Az én városomat 
sziklára emelték!

Az én sötét,
meg semmisíthet etlen városom!

Fejszét élesítek, 
csákányt köszörülök, 
holnap eljövök!



Város,
holnap a falaid elé lépek,
azt fogom mondani, mindent kiokádtam,
minden hazug hitet, város,
holnap dühös holló lovon viharzom majd hozzád., 
holnap már csak por marad utánad.

ORFEUSZ

Isten, lelépsz az oltárról, 
nézed
mérhetetlen múltadat, 
nagy,
áldott magányodat.

Lehajolsz önmagadhoz, 
kőben és porban 
valamennyi múlt szürke.

Az éjszakák szélén találkoznak.
Némán néznek egymás szemébe.

A  találkozás kegyetlen:
mennyei tündöklést nyújtasz magadnak,

a föld szürkeségét, 
a hit tüzét nyújtod magadnak, 
halott édesanyád kezét.

A SÍROMON

Tüzek aranya elsötétül.
Réges-rég porladozik 
édesanyám szeme.
Szembenézel önmagaddal: 
szélcsendes öböl, 
a tengert tévesztett tengerészek 
visszatértek, holtan a szomjúságtól,
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magasan, magasan az égen 
a hold érlelődik,

mégsem sír senki sem 
ebben az elfásult időben, 
senki sem harangozik imára,

így érkezik él hirtelen, 
észrevétlenül az óra,
amikor megkötöd a kegyetlen fegyvernyugvást, 
hogy sírodat fölkeressed.

Bojan Pisk

EGYÜTT HEVERÜNK

Együtt heverünk 

az este meleg ágyában 

egyre közelebb egymáshoz, 
egymásba merülten 

és egyre távolabb 

a hangok eltitkolt 
árnyaitól.

Távoznak a fák, 
utolsó,
fáradt lakodalmasok.
A  sötétben még 

vidáman
énekeltek a szemeiddel, 
melyek most úgy zengenek, 
mint sötét 
érett füvek 

ereim
feltörő illatában.
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Slavko Jug

TAVI RÓZSA

Te vagy most az én fehér tavirózsám 
az elcsendesült víztükrön, 
tavirózsa, melynek szára 
sötét mélységekben gyökerezik.

Hiszen leszakíthatnálak 
a víz fölött — csillogó kehely, 
a tenyeremben ott maradna 
a fonnyadt szirmok harmata.

Én pedig még a virágnál is jobban  
szeretnék a mélybe látni, 
hiszen érettem vagy, fehér tavirózsa, 
még ha mélyen is vagy a víztükör alatt.

Csuka Zoltán fordításai
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Lévay Endre

A HÓVIHAR VIRÁGAI

Soha nem tudni, hogy az indítás mikor és honnan jön. Mozgások és 
változások hozzák magukkal? A dolgok beérése, a hagyományok fel
gyülemlése, a távozóban levő emberek emlékeinek rögzítése, az isme
retlen alkotók műveinek — mint apró gyöngyszemeknek — egybegyűj
tése? Az anyanyelv ősi forrásainak újra meg újra fölbuzogtatása? Mi 
ezek közül a hívogató? Az egyik, a másik, vagy mind egyszerre — egy 
adott időben — szólítja az embert előbb ide, aztán oda, és azután meg 
mindenfelé, ahol csak ezek a források fellelhetők.

Vannak művek, amelyek elgondolkoztatnak, és a kérdések és a 
vallató szavak egész sorát vetik fel egymás után, de ahhoz, hogy az 
ember ebben az élményzuhatagban el ne tévedjen, nem elegendő az 
egyszeri olvasás. Másodszor is, harmadszor is el kell merülni bennük, 
majdnem annyi áldozatossággal, mint maga a szerző, hogy a távolról 
jövő és itt egybefonódó keresett szálak a befogadóban is előkerüljenek.

Balint V u j k o v, több mint három évtizeddel ezelőtt, már folyó
iratában is úgy jelentkezett, mint elhivatott, és úgy, mint akinek min
den adottsága megvan az irodalmi remeteségre. Olyan remeteségre gon
dolok, amikor alkotói magányában, csöndes életében mindig az elhiva
tottsága a legintimebb társa; ez nem azt jelenti, hogy egymásba süly- 
lyedve, elvonultan elszakad a világtól, hanem azt, hogy a maga válasz
totta egyetlenegy nagy küldetésének él, még akkor is, ha ez az örök
becsű tett nyomán lelki boldogságot nyújt ugyan, de csak rengeteg 
áldozat, lemondás, szívós kitartás, felmérhetetlen szorgalom és az anyag
ban való teljes felolvadás árán.

Alkotó művészként indult, s életének legtermékenyebb éveiben 
vállalta a gyűjtő szerepét. Ez az elszántság, és ennek az elszegődésnek 
a hangja kicseng legújabb művének bevezető tanulmányából is, amely
nek nem egy szakaszában, újra visszahozva, szíve egész melegével a 
n é v t e l e n  írókról, a névtelen alkotókról beszél, azokról, akik gyer- 
tyaszálként a nyelvi kincs bölcsőjénél virrasztottak, és a pallérozódó 
nyelv minden hangját, minden szavát megőrizték az utókornak. De úgy, 
hogy az kőbe véshetően horatiusi Exegi monumentum is, mert a nyelv
emlékek és az ősi szókincs beszövésével életet, emberi sorsokat, népi 
bölcsességet, maradandó történelmi igazságokat és mindmáig nem elég
gé karátozott értékű üzeneteket őriztek meg féltő gonddal, és az idő 
üledékeitől gondosan megtisztítva adnak át a holnapnak, amely — majd, 
ha ráér — fölfedezi azt, ami benne rejlik.

Balint Vujkovnak nagy tanítómesterei voltak, éppen itt, a Duna- 
völgyében. Közülük egy város zászlóhajtásával egyet említek: Ambro-
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zije Sarčevićet, aki a múlt század második felében hívta fel a figyelmet 
a horvát-bunjevác-sokác nép nyelvében fellelhető szépségekre és a 
nyelv- és a hagyományok megőrzésére. Utódai már jobban felfigyelhet
tek a kifejezőképesség arányaira és a népi műfajokban: a folklórban 
az eredeti jegyeket hordozó epikai, drámai és bölcseleti elemek har
monikus találkozására. Balint Vujkov előtt is jártak már gyűjtők a 
tavankúti tanyákon. Szabadka peremvidékén az alvó várost ébresztge- 
tőn, de még senki nem nyúlt olyan mélyre, még senki nem lelt annyi 
forrásra, és innen még senki nem indult el erre a nagy útra olyan filo
lógiai, történelmi, etnográfiai és írói felkészültséggel, mint Vujkov.

Legújabb művéből,* amely az eddigieknél szélesebb igényű, ki- 
érezzük, hogy térben és időben nagy utat. tett meg. A tavankúti tanya
világban az erőgyűjtés évei termékenyítően és buzdítóan hatottak rá. 
Az ott meglelt képek, és »szigetvilágba« zárt életek (a tanyavilág zárt
ságára gondolok) épp arra figyelmeztették, hogy egy ilyen vállalkozás
ban — ha követni akarja a nyelv alakulásának útját, nemcsak itt, ha
nem a történelem országútján másutt is, amerre csak kanyarog —, 
akkor a nyelv- és az irodalomtudomány, a folklórkutatás szigorú köve
telményeihez kell alkalmazkodnia: a hangzattól kezdve a népi észjárás 
és játékosság lélektanáig megismerni az idevonatkozó kutatások téte
leit, értékrendjét, mérvadó eredményeit, hogy így felvértezve induljon 
el a közép-európai egységes nyelvterületek és szórványok felé.

A könyv már bizonyság, hogy idáig eljutott, és erről a kutató-, 
gyűjtőmunkáról már nemcsak itthon elmélkedhetünk, hanem e gyűj
teménnyel szűkebb hazánkon kívül másokhoz is szólhatunk, hogy a 
nyelvek útjának ismerői, a népmesék-néphagyományok kutatói nagyobb 
visszhangot keltő szinten is felfigyeljenek egy kivételes tehetségű nép
mesegyűjtőre, aki szerényen mentegetődző utalásaiban önmagáról is 
azt mondja: névtelen alkotó.

A »hóvihar virágai« évszázadokkal ezelőtt hajtottak ki távol a 
horvátországi, szlavóniai síkságok ablakaitól, távol a Gorski Kotar feny
ves erdőitől, távol a dalmát napsütötte égbolttól, a virágok szirmait — 
mint a pillangós növények magvait — innen vitte el a történelem szele, 
hogy a Duna-völgyének más és más pontjain, s ezeken túl az Alpok, 
a. Kárpátok alján kapaszkodjanak meg gyökereikkel a talajban. Most 
itt a »híd«. A terjedelmes kötetbe gyűjtött népmesék elvisznek ben
nünket Magyarországra, Romániába, Ausztriába Csehszlovákiába, ahol 
egységet alkotó nyelvterületen vagy szórványokban horvátok-bunye- 
vácok-sokácok élnek. Távol az anyanemzettől a kisebbségi életfeltéte
lek között a Duna-medence évszázadokon át a népek olvasztó kemen
céje volt. Balint Vujkov szavaival most »virágokról« beszélünk: szirom
hullás, sőt helyenként a gyökerek kitépése volt az az idő, amikor a 
török hódoltság, a napóleoni hadjáratok szele, a felkelések tüze sodorta 
ide-oda falvak, vagy egész tájegységek lakóit, vagy amikor a bécsi ka- 
marilla DIVIDE ET IMPERA politikája úszította egymásnak az itt élő

* BÁLINT VUJKOV: Cvjetovi mećave. Hrvatske narodne pripovijetke iz Madarske, Ru< 
munije, Austrije i Cehoslovačke. Matica Hrvatska, Zágráb, 1971.

51



népeket. Helytartók, tanítók és papok vették el a néptől anyanyelvét, 
a horvátot, a csehet, a szlovákot, és adták helyébe a németet, a ma
gyart, más peremvidékeken a magyar helyett a németet, vagy az olasz 
helyett a németet, és viszont. Népmesék, népdalok és népballadák is 
szólnak erről. Így ennek a kötetnek nem egy darabja rögzíti ezt az időt: 
sokszor a kor vetületeként hívebben, mint nyalábnyi levéltári feljegy
zés, vagy megannyi újsághír a régi lapokban, melyek — soha nem a 
nép felől nézve — a napi politika hullámzásait, a felszín eseményeit 
rögzítették. A történésznek, a drámaírónak, a filológusnak, a folkloris- 
tának ezért kell visszanyúlnia. És — most mehetünk vissza, hogy meg
keressük, összeszedjük ezeket a régi, népi emlékeket, ha — megtalál
juk. És ha lesz, aki megkeresi, aki megtalálja, és a közlés megfelelő 
formájában adja át az iskolában a tanítónak, a tanteremben a diáknak, 
a könyvtárban az olvasónak: aztán mindenkinek.

Egy műnek — egyéb erényei mellett — nagy érdeme, ha ezekre 
a múltat feszegető kérdésekre válaszol, mert maradandóvá teszi azt, 
amit az elenyészéstől féltünk.

Illyés Gyula a Különc című drámájának előszavában, amelyben 
éppen a horvátok 1848-as szabadságtörekvéseiről vallatja Teleki Lász
lót, így fogalmazta meg a nagy korfordulók pillanatát: »A  történelmi 
tragédiák a színpadon nem a történelem küzdelmeitől lesznek tragé
diák. A lélekétől«.

És nemcsak a színpadon.
A »hóvihar virágaiból« is a lélek: a nép lelke szól. A népmesék

ben ükapák, szépapák szavai kelnek életre: azok szólnak, akik a nyelv 
bölcsője mellett virrasztottak önmagukban égve. Szólnak és tanítanak: 
még mindig tanítanak — nemzedékeket.
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Balint Vu/kov

B U N Y E V Á C  N É P M E S É K

A SZÜLE MEG AZ ÖREG A FOGÁT ÉLESÍTI

Hajdanában volt egy öreg. Szerzett valahol egy szép kövér malacot. 
A gyerek pecsenyét ettek volna, a szüle pecsenyét evett volna, hát azt 
mondja:

— Apjuk, vágjuk már le!
— Nekiesnél, mint éhes borjú az anyjának? Várjál, amíg nehe

zebb lesz.
Egy időcskét várt a szüle, és megint mondta:
— Apjuk, vágjuk már le!
— Majd ha zsír folyik a fenekibül.
Na, jó, szóból érte a szüle. Kapja magát, bekeni a malac farka- 

tövit zsírral, és azt mondja:
— Apjuk, folyik már a zsír!
Levágta az öreg a malacot, örültek a gyerekek a pecsenyének, 

örült a szüle a pecsenyének, ám az öreg kételkedés fajta volt.
— Asszony, meg bírjuk mink enni ezt a pecsenyét, ilyen csorba 

fogakkal? Mennénk tán először a kovácshoz, hogy megreszelje?
— Gyerünk.
Azt mondja a szüle a gyerekeknek:
— Ne merjétek bántani a malacót, míg oda vagyunk.
Űtközben találkoznak a cigánnyal.
— Hová mész? — kérdi az öreg.
— Instálom, éppen kendékhez. Egy kis herét akartam kérni a 

lúnak.
— Tudod hol van a kaszáló, herét magad is vehetsz, de be ne 

menj a házba, hogy megedd a malacot. A kulcsot, ha meg is találod, 
a ma'lacot azt ugyan nem, mert eldugtuk a gyerekek elől a kemence 
mögibe.

Az öreg meg a szüle megreszeltette a fogát a kovácsnál. Mire 
hazaértek, a cigány elvitte a malacot.

— Minek engedtétek?
A gyerekek meg:
— Api, hát csak azért vitte el, hogy megpróbálja, részeltetni 

kell-e már a fogát a kováccsal.

Bundić Martena földműves (1899) 
( Gara — Magyarország>
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NEM FÉRT A FEJE A KÖTŐRE

Volt Hercegszántón egy öreg ember, aki nagyon szeretett inni. Ami
kor berúgott, a ruhája sáros, tépett volt, ahogy beesett a bokorba, de 
a fején soha egy karmolás, soha egy kék folt. Az anyjukját ez nagyon 
bosszantotta.

— Mi van veled, ember, már annyiszor elestél, a ruháid sárosak, 
rongyosak, a fejednek meg soha semmi baja?!

— Ej, asszony, amikor én részegen megyek, megvigyáz engem az 
Isten Anyja, a Szűz Mária. Amikor elesek, a fejem alá tartja a kötő
jét, hogy össze ne verjem.

Két-három hét múlva megint berúgott az öreg. Ment át a sán
con egy deszkapallón, leesett róla, és összekarmolt, összevert képpel 
tért haza. Az asszony meg így fogadta:

— Részeges disznó, hol volt most az Isten Anyja, a Szűz Mária, 
hogy nem tette a fejed alá a kötőjét?!

— Asszony, asszony, ott volt az most is, de annyian voltunk ré
szegek, hogy amikor elestem, az én fejem már nem fért a kötőjére.

Šimić Zivko földműves (1920)
( Hercegszántó — Magyarország)

MIÉRT CSENDŐR?

Annak idején úgy elszaporodtak a tolvajok és a pusztabetyárok, hogy 
az ember nem mert kimenni az utcára, hát még a kukoricásba. Mit 
tehettek volna a városi urak, mint összeszedtek egy csomó semmire
kellőt és csendőrt csináltak belőle. Így volt, hát a mi falunkból is a 
fejére biggyesztette egy legény a kakastollas kalapot. Mijo bácsinak 
meg igen éles nyelve volt, bajusza alól hazugságot soha nem engedett 
ki erre a világra. Hát így a csendőröknek sem maradt adós.

Ami az öreg Mijót illeti, a bajai rendőrkapitány elé állították. Az 
úr csak úgy villámlott a szemeivel:

— Mijo bácsi, igaz, amivel vádolják? Tényleg azt mondta, hogy 
a csendőr gané?

— Uram, nem tagadom, szavamba vágott, belőlem meg kikíván
kozott az igazság.

— Mijo bácsi, maga azt meri mondani a közegnek, hogy gané?!
— Uram, nem azért gané, mert csendőr, hanem azért csendőr, 

mert az egész világ gané.

Patarčić-Vujkov Bara földműves (1893) 
(Katymár — Magyarország)
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AZ ISTÁLLÓT IS VISZI A VÁSÁRRA

Egy ember elment Materstofba a vásárra, hogy eladja a lovát, és job
bat vegyen helyette. Űtközben kétszer is nekieredt az eső, és amikor 
megérkezett, a ló nagyon sáros volt. Azért mégiscsak elkelt. Azután 
elment az ember a kocsmába. Amikor megebédelt, elindult másik lovat 
venni. Nem volt szegény, pénze volt elég, olyat választhatott, amilyet 
akart.

Amíg azonban ebédelt, az agyafúrt atyafiak levágták a lova far
kát, megcsutakolták, megvakarták és — hogy bosszút álljanak rajta
— a fekete lovat bemeszelték, és kínálták neki:

— No, hogy tetszik? — kérdezték.
Azt mondja az ember:
— Tetszik, tetszik. Mi az ára?
Azok meg áron felül tartották.
— Hát annyit nem adok.
Végül mégis megkötötték az üzletet. Amikor hazament, az asz- 

szony észrevette, hogy a ló a régi. Az ember meg azt mondja:
— Nem létezik, a mienket eladtam, ezt meg vettem.
Létezik, nem létezik, de amikor kifogták, a ló egyenesen bement 

az istállóba a helyére. Az ember most már látta, hogy túljártak az eszén 
és becsapták, hát kifakadt mérgében:

— Megállj átok, máskor az istállót is viszem a vásárra.

Pajrić Kata földműves (1903)
(Klingenbach — Kelénpatak — Ausztria)

NEM TUD KUKORÉKULNI

Egy ember elültette a tyúkot, és betette az ágy alá. Éjjel fölébredt, nem 
tudott aludni, és így szólt az asszonyhoz:

— Ha a kotlós kikelti a csibéket, eladjuk őket, a tyúk meg meg
marad. A pénzen veszünk egy kecskét, ellik majd két gidát, egyet 
eladunk, és veszünk egy malacot.

Amikor megnő és lemalacozott, a malacaival együtt eladjuk, csak 
egyet hagyunk meg magnak.

Az asszony megharagudott:
— Hagyjál aludni, még a csibék sem keltek ki. Előre innál a 

medve bőrére.
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Megharagudott, és a másik oldalára fordult, nem is akarta tovább 
az embert hallgatni. Megharagudott az ember is, a másik oldalára for
dult, és azt mondta:

— Nehéz vagy, mint egy ágyú. Soha nem lesz egy pár bocskorod 
sem. Azt várod, hogy a sült galamb a szádba repüljön!

Ahogy így megharagudtak, és hátat fordítottak egymásnak, lesza
kadt egy deszka és agyonnyomta a kotlóst. Akkor az asszony így szólt:

— Most itt van! Ha nyugodtan feküdtél volna, lett volna gida is 
meg tyúk is, így meg magad maradtál kakasnak, csak az a baj, hogy 
nem tudsz kukorékolni.

Đurasa Stepan földműves (1898) 
( Carasova — Románia)«

MINDEN BŰN EGY ALMA

Felénk az a szokás járja, hogy Vazma nagy ünnepe előtt még a leg- 
bűnösebb ember is meggyón.

Elment egy leányka is gyónni. A lelkiatya beszélt, prédikált, pré
dikált, a leányka meg sok bűnére gondolt. Azt mondja a pap:

— Kedves leányom, minden bűnödért hozol egy almát.
Gyónás után a leány hazament. Egyszer látja ám a pap, hogy egy

egész talicska almát tol.
— Tán csak nem követtél el ennyi bűnt?! — fakadt ki a pap. 
Azt mondja a leányka:
— Nem szent atyám, nem ennyit! Apám meg anyám még egy- 

egy talicska almával jön utánam.

Gašparek FrantiŠek földműves (1936) 
(Devinska Nova Vés — Csehszlovákia)

Gönci Sára fordításai
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AVATÓ

Virág Ágnes

JÉGVIRÁGOK

i.

A parazsat röpdöső lángok sárga pilléi lepik.
Barnává izzik körül a sötét.

Állok kinn és várom a csodát:
talán nekem is szárnyat szőnek a hulló pelyhek.
De mind elolvad, mikor testemhez ér.

Szárnyam most már nem lesz soha.

Fáradtan dőlök a hóra.
Kristályok ezer tűje szúrja át szívem.
Ággá fagyottan fekszem.
Szemem világán nő a jégvirág.

II.
Nem tudom sajnáljam-e hogy mindjobban homályosul az 
ablak s a feledés erőszakos keze jégvirágokat metsz közénk

Már két napja nem láttalak

ömlik a pára orromon számon gomolyog remeg foszlik enyészik 
mint magam
De egyszerre hervadni kezd a nagy jégtulipán 
Földereng homlokod szemed
Még nem látsz pedig már én is olvasztom ideátról a hatalmas 
jégpáfrány tüskés leveleit

Hirtelen az üveg függönye fölemelkedik
A remény zöld kucsmájával fejünkön állunk az izzó alkonyi
fényben

Szemünkben nyíló vágyak tág kelyhű orchideái
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Uh

Hullik a hó és 
ámul a kő, hogy 
a föld köréfagy, mint 
ezüstfoglalat.
Szép, sima pirosán 
sűrűn csillan a jégkristály 
ezer éle.

S a hó száll, mindent befed. 
A kő csak szálka már 
a nagy, puha testben.

így süllyed el az emlék. 
Céltalan célokat követve 
magam is elmerülök.

BILITISRE EMLÉKEZEM

Tobozokat gyűjtöttem az erdőn 
s furcsa formájú gallyakat.
Olyan lett szobám, mint nimfák lakja: 
hattúnyakú vázákban lomb hervad, fenyőág illatoz, 
nagy fejű lámpámról zuzmók szakálla leng.

Ajtóm előtt faunok patája koppan, 
megáll.
Izzó szem sugára fénylik be a kulcslyukon.
Forró lehelet szikrái pattognak át a repedéseken.

Foszló füstté válva rejtezem 
hószín bogyók 
bölcs magvai közé.
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ÖRÖKSÉG

Dér Zoltán

LUKACS GYÖRGY ÉS KOSZTOLÁNYI

A kapcsolat, amire a cím utal, önmagában meglepő lehet, hiszen a 
nevek egymástól távol eső világokat jelölnek. Lukács György a mar
xista filozófia és esztétika világhírű tekintélye, Kosztolányi századunk 
magyar irodalmának kimagasló egyénisége, a polgári jellegű Nyugat- 
mozgalmon belül is inkább jobbra állt, mint balra, az esztéta-szárny 
jellegzetes képviselője. De hogy idegenségük jobban kitűnjön, el kell 
még mondani, hogy Lukács György az irodalmat — mint minden mar
xista — a valóság tükrének, a világ és az ember jó irányú alakítása 
eszközének tekinti. Kosztolányi az egyéniség rejtelmes és csodás meg
nyilatkozásának, s hogy az ember és a társadalom megváltható volna, 
abban többnyire kételkedett. Lukács György — előbb említett meggyő
ződése szerint — a kor központi problémáit megragadó, a társadalmi 
összefüggéseket fölismerő, a politizáló, harcoló írástudókat becsüli leg
többre, — Kosztolányi századunkban a prófétikus magatartást anak
ronisztikusnak tartja. És sorolhatnánk tovább a különbözés részleteit. 
Lukács például mindig a mélységet, a jelenségek mögötti törvényeket 
kutatta, s a műveket is jobbára aszerint értékelte: kifejezik-e a rejtett 
törvényszerűségeket, Kosztolányi viszont lenézte a homályos mélységet, 
s a csillogó, érzékletes fölszínben, a dolgok arcában kereste és fejezte 
ki természetük lényegét. Továbbá: Lukácshoz a német filozófia állt 
közel, mindenekelőtt Hegel és a marxizmus klasszikusai. Az érett Kosz
tolányi a latinokat istenítette. Elsősorban a sztoikus Senecát és a 
szkeptikus Montaigne-t Lukácsnak a Nyugat-nemzedékből Ady volt a 
legnagyobb élménye. Kosztolányitól Ady állt a legtávolabb.

Miért akarjuk hát mégis most együtt, egymással való kapcsola
tukban tanulmányozni ezt a két, önmagában is teljes egyéniséget? Több 
okból. Lukács György életművének kiadását 1968-ban kezdte el a Gon
dolat Kiadó. Az egymást követő kötetek problémavilága olyan gazdag, 
a bennük formát öltő szellemi teljesítmény olyan hatalmas, hogy az 
egésszel számot vetni úgysem tudnánk. A jugoszláviai magyar iroda
lom Lukács György iránti figyelme és mindenkori tisztelete azonban 
az ámulatnál és idézgetésnél termékenyebb magatartást kíván. S mert
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bölcsőjénél és írói világképe némely jegyénél fogva Kosztolányi is közel 
áll hozzánk, kézenfekvőnek látszik Lukács Györgynek éppen a váloga
tott irodalmi tanulmányait tartalmazó, Magyar irodalom — magyar 
kultúra című, tavaly megjelent kötetét venni szemügyre, s azon belül 
is elsősorban a Kosztolányi-vonatkozásokat. S mivel Kosztolányi nem
csak arról híres, hogy Szabadkán született, hanem még inkább arról, 
hogy a Nyugat esztéta-szárnyának a reprezentánsa, Lukács róla írt so
raiban két szemlélet: egy markáns esztétika és egy sajátos költőtípus 
viszonya is tanulmányozható. Ha Lukács György is író lenne, ennek 
az összefüggéslétesítésnek nem volna sok értelme. Más szempontokkal 
kellene közelednünk mindkettőhöz. Lukács azonban teoretikus, s elmé
letét az is minősíti, mennyire érvényes a század egy kétségkívül fontos 
értékére, a Kosztolányi-életműre. Annak szépségéből mennyi fér el 
rendszerének égboltja alatt? S ami nem fér el, milyen mérték szerint 
minősül?

Hogy milyen valóságos problémák ezek, s átgondolásuk milyen 
égetően szükséges, azok tudják legjobban, akik ismerik Heller Ágnes 
Az erkölcsi normák felbomlása című, 1957-ben a Kossuth Könyvkiadó 
gondozásában megjelent Kosztolányi-könyvét. Heller Ágnes Lukács 
György egyik legismertebb és legtehetségesebb tanítványa, s könyvé
ben is fölismerhetők ennek a kapcsolatnak a jegyei, bár nem a legter
mékenyebb oldalukról mutatkoznak; ugyanis Kosztolányit a polgári 
erkölcs fölbomlásának példájaként elemzi. S azért így, mert Kosztolá
nyi lenézett minden politikát, nem tett különbséget forradalom és ellen- 
forradalom között, s ki is szolgálta — mondja a szerző — minkettőt. 
Ugyanígy volt az erkölccsel is. A klasszikus polgári normák fölbomlása 
láttán, a feltörő osztályokkal nem tartván kapcsolatot, hite mindenféle 
erkölcs hatékonyságát illetően megingott.

E gondolatok felől indulva értelmezi és értékeli Heller Koszto
lányi művészetét is, és azt sok tekintetben könnyűnek találja. A regé
nyekben kétségkívül észlelhető önéletrajz-jelleget például a nagy epika, 
az objektív tükrözés érdekeit keresztező, a művészi érvényt gyöngítő 
sajátságként fogja föl. Kevésbé áll ez — szerinte — azokra a művekre, 
amelyekben az ösztönös átélés gazdag anyaggal szolgált, mint a Pa
csirtában vagy az Aranysárkányban. Ezek Heller szerint is jó regények. 
De mikor idegenebb területre lép, művei ezt erősen megsínylik. Ezt 
észleli a Néróban, sőt még az Édes Annában is. Ez utóbbiban — úgy
mond — a cselédlány gyilkosságát épp azért nem tudja Kosztolányi 
művészileg igazolni, mert jogoshoz és jogtalanhoz nem volt biztos mér
téke. A talaját vesztett ember zavarának volna ez is a tünete, éppúgy, 
mint a véletlen fetisizálása s a világ megismerhetőségének tagadása, 
amit Kosztolányi nyilatkozataiból és regényfiguráinak szavaiból olvas 
ki Heller. S mert Kosztolányi az egész megismerését és ábrázolását 
valóban lehetetlennek hitte, Heller a Kosztolányi-novellákat a mozaik
jaira tört egész apró cserepeiként értelmezi, művészi épségük így egy 
nagy epikai teljességhez mérten óhatatlanul töredékességnek minősül.

A tömegkapcsolatok hiányából, a munkásság s a kor nagy moz
galmaitól való távolságból, az individuális természetű magányosságból 
magyarázza Heller Ágnes Kosztolányi líráját is. Eszerint a költő énje 
egy élményekben nem gazdag én volt, kiüresedett én. »Olyan szubjek-
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tűm, melyben az általános tartalmak nem váltak belső szenvedéllyé.« 
Milyen lehet az ilyen ént kifejező líra? — teszi föl a kérdést a szerző. 
S így válaszol: a magánjellegű ihletből eredő versek a »kiskötöttségek« 
dokumentumai, a szerelméhez, feleségéhez, szüleihez írt költemények 
szépek. A versek egy másik csoportja, a jelentéktelen tárgyakat és je
lentéktelen érzelmeket megéneklők, természetesen jelentéktelenek. Leg
szebbek éppen azok, amelyeket a belső tartalmatlanság miatti elége
detlenség és panasz ihlet.

A mérleg tehát eléggé súlyosan üt ki Kosztolányi lírájára nézve 
is, de a mi interpretálásunk hamis volna, ha nem utalnánk arra hogy 
Heller a költő utolsó éveinek termését mindenütt kiemeli az életmű 
átlagából, s hangsúlyozza, hogy abban az emberi felelősség, a humaniz
mus kivételes szintre jutott.

Túl a műveken, és azokat magyarázva, külön figyelmet szentel a 
szerző a homo aestheticus néven ismert Kosztolányi-elméletnek, mely
ről azt igyekszik bebizonyítani, hogy a jó érdeke nem fejeződik ki 
benne, s inkább a homo immoralisszal vagy a kétségbeesett homo mo- 
ralisszal azonos. Kitér az Ady—Kosztolányi ellentétre is, és Kosztolá
nyi véleményének változásait és erről írt jegyzeteit a következetlenség 
apológiájaként értelmezi, s ezt is a szilárd értékrend hiányára vezeti 
vissza. Elemzi továbbá Kosztolányi l’art pour l’art fogalmának s vonat
kozó nyilatkozatainak tartalmát, s arra az eredményre jut, hogy mind 
az üzleti élet művészetellenes törvényeinek tudomásul vétele, mind a 
tartalmasság iránti érdektelenség a közönyből ered.

Egy másik fejezetében az én és a világ széthasadását magyarázva 
jut el a puszta adatgyűjtés, a regisztrálás vagy az énre szorítkozó ön- 
életrajziság ellentétéhez, s ennek okaként ismét az egybefoglaló világ
nézet hiányát nevezi meg, s azt a tényt, hogy osztályától már elsza
kadt Kosztolányi, de a történelemformáló osztályokkal szövetséget nem 
vállalt.

Ez a könyv — amint az az Epilógusból kiderül — 1955-ben íródott, 
és azzal a kinyilvánított célzattal, hogy a magyar irodalomban akkor 
kibontakozó eszmélkedésben, forrongásban tájékoztató szerepet töltsön 
be. Az utószó így adja ezt tudtul: »Kosztolányi tehát úgy vélte, hogy 
a művészeti állást nem foglalással, illetve az újságírói „minden mellett 
és minden ellen” állásfoglalással megmenti magát, mint költőt. Ellen
kezőleg történt. Az erkölcsi nihilizmus részekre szabdalta epikáját, tar- 
talmatlanságra kárhoztatta lírájának egy részét, szétforgácsolta tehet
ségét. ( . . . )  nem véletlen, hogy lírája akkor emelkedett a társadalmi 
tipikusság magaslatára, amikor már kezdte megtalálni útját az állás- 
foglaláshoz, ... «  (I. m. 140.)

Heller könyvét, mikor megjelent, más természetű gondjai miatt 
nem elemezte a magyar kritika. Jóval később a Kosztolányi-kérdést is
mét napirendre tűző Bóka László már olyan ironikusan interpretálta, 
mint amit nem kell egészen komolyan venni. (Arcképvázlatok és tanul
mányok. Budapest, 1962. 391—422.) A másik átfogó tanulmány szerzője, 
Sőtér István pedig, noha sok ponton merőben másként vélekedik, a 
vita látszatát is elkerüli. (Tisztuló tükrök. Budapest, 1966. 131—146.)
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Mi sem azzal a szándékkal ismertettük, hogy vitát kezdeményez
zünk, hanem azért, mert tévedései ellenére is nagyon átgondolt, tanul
ságos könyvnek tartjuk. S azért, mert — noha tudjuk, hogy a mester 
nem felelős azért, amit tanítványa művel — az alapelvek rokonsága 
vagy azonossága esetén az alapelv alkalmazási lehetőségére vethet fényt 
a tanítvány műve. Más esetekben viszont éppen az alapelv értelmezé
sének másfajta lehetőségeire figyelmeztethet, ezek keresésére sar
kallhat.

Lukács György, lévén teoretikus, jobbára a nagy összefüggéseket 
kutatja. A német, francia vagy az orosz irodalom egy-egy képviselő
jéről, például Goethéről, Balzacról vagy Thomas Mannról írván még 
inkább elidőzik a részleteknél. A magyar irodalomban csak Adyról és 
József Attiláról rajzol tüzetesebb képet, s a Toldi Aranyáról, a Jónás 
könyve Babitsáról és Déryről szólva bocsátkozik részletekbe. Igaz, hogy 
jellemzéseibe sokszor alapos elemzések lényegét sűríti, de maga az 
elemző folyamat nála mindig az adott jelenségnél távolabbra, eszté
tikai, politikai törvények felé irányul. A Nyugat nagyjai közül legke
vésbé talán Kosztolányit kedveli, s így az ő alakjánál még kevesebb 
ideig időzik, mint másoknál, de annál gyakrabban. Hogy miért, később 
kiderül, de előbb szemügyre kell vennünk azt az egyetlen bírálatát, 
mely Kosztolányiról, a költő első kötetéről szól. Ha nem is csak arról, 
de elsősorban arról.

Ez a bírálat több szempontból is érdekes. Mindenekelőtt azért, 
mert megállapítja, hogy 1907-ben a fiatal lírikusok között Ady mellett 
a Négy fal között Kosztolányija a legérdemesebb költő. Ma furcsán 
hathat ez a rangsorolás, de ha meggondoljuk, hogy Babits verseit ekkor 
még csak szűkebb baráti köre ismeri, Juhász Gyulát, noha első kötete 
1907-ben szintén megjelent, valójában a Holnap avatja elismert köl
tővé, Tóth Árpád pedig jóval később ér el ugyanerre a fokra, érthetővé 
válik Lukács rangsorolása. Ennél talán még érdekesebb, hogy az induló 
Kosztolányit Lukács György is, akárcsak Ady, esztéta-költőnek tartja. 
De míg Adynál ebben a minőségben bizonyos elégedetlenség is van, 
Lukács György egyértelmű nyereségnek tekinti. Azért tekinti annak, 
mert az érzéseket és dolgokat olyan árnyalatosan, leheletszerű finom
sággal tudja kifejezni, mint a legmodernebb festők. Kitűnik ebből, hogy 
Lukács az új bonyolult érzések megnevezésének nyelvi készségét rend
kívül fontos vívmánynak tartja, mivel a magyar költői nyelvet merev
nek és kimunkálatlannak véli. Azt is jelzi ez a rövid írás, hogy a vers
beli dolgok olykor belső tartalmuk belső jelképeivé válnak már a Négy 
fal között verseiben is, de ezt a jelenséget még nem nevezi szimboliz
musnak, ami arra vall, hogy pontosan észlelte: nagyon is alakulóban 
levő jelenséggel áll szemben.

Ez a bírálat nemcsak azért fontos, mert Lukács marxismus előtti 
szemléletének megnyilatkozása, hanem azért is, mert az Ady-élmény 
kiforrásának idejéből való, tehát zsenge alakjában láttatja azt a fölfo
gást, mely később koncepcióvá szilárdul. Koncepcióvá, mely egyebek 
között Kosztolányihoz való kritikusi viszonyát is meghatározza.

Ez a koncepció a gyűjtemény sok tanulmányában kifejeződik, s 
a Nyugat első nemzedékét érintő írásaiban szerepe mindig elhatározó. 
Lényege ez: a magyar polgárság az 1867-es kiegyezéssel kompromisz-
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szumot kötött a dzsentroid feudalizmussal. Az egykorú magyar iroda
lom részben elfogadta, részben igazolta iz ezt a kompromisszumot. 
Bródy Sándorral a polgárság új hulláma jelent ugyan meg az iroda
lomban, de a kompromisszumot fölmondani még ez sem akarta, csak 
helyet kívánt magának az uralkodó osztályok irodalma, az irodalmi 
Deák-párt epigonjai mellett. Ideológiájában lényegében se Ignotus, se 
Osvát Ernő nem ment túl ezen a reformizmuson, s nem ment túl az 
általuk irányított Nyugat sem.

A konzekvenciákat részben Móricz, de mindenekelőtt és minden
kinél radikálisabban Ady vonta le. ö  ismerte föl és hirdette a legkövet
kezetesebben, hogy a kompromisszum nem folytatható, hogy a dzsent- 
roid-polgári rend helyébe a nép országát kell megteremteni. Vele szem
ben Babits és Kosztolányi Ostvát és Ignotus liberális polgári szemlé
letének keretei között képviselték az irodalmi modernséget, s ez mű
veik értékét is korlátozza.

Ez a meggyőződés sokszor és sok változatban ölt formát Lukács 
György tanulmányaiban, s mindig azzal a nyomatékkai, hogy Ady 
kivételes és elszigetelt jelensége a Nyugat mozgalmának és — Petőfit, 
Bartókot és József Attilát levonva — az egész magyar irodalomnak. S 
mivel őbenne a kompromisszum fölmondásának szándéka épp olyan 
határozott volt, mint Adyban, s Ady költészete megerősítette, új erő
forráshoz juttatta ezt a szándékot, így a személyes élmény fedezetével 
képviseli meggyőződését. A személyes élmény emlékeivel tanúsítja, 
hogy a Nyugatot szerkesztő Ostvát nem tulajdonított jelentőséget Ady 
politikumának, s Ady elszigeteltségének fontos dokumentumaként több
ször is hivatkozik arra az elutasításra, mellyel Babits és Kosztolányi 
Ady első kötetét, az Űj verseket fogadta. »Gondoljon arra — mondja 
egyik interjújában —, hogyan fogadta a fiatal Babits és a fiatal Kosz
tolányi az Űj verseket; erről vannak autentikus dokumentumaink, fia
talkori levelezésük, amelyben mindben az rejlik, hogy a belső szakítást 
nem akarják elvégezni, a dzsentroid Magyarország mély, belső kriti
kájára nem képesek.« (I. m. 643.) Hogy az Ady-féle magatartás, az 
általa fémjelzett költőeszmény Lukács György mértékében is döntő 
tényező, nyilvánvaló. Ezért érdemes idézni azt a passzust, amelyik 
tömören sűríti ennek a magatartásnak a dzsentroid-polgári kompro
misszumon túlmutató lényegét. »A  mi eszményünk szerint — írja Lu
kács — a nagy írótól elválaszthatatlan az emberiség, a társadalom, a 
nemzeti, a népi fejlődés nagy haladó áramlatainak adekvát költői kife
jezése.« (I. m. 410.)

Ha ez az eszmény ennyire határozott, s érvénye állandóan kihat 
a mértékre is, önkéntelenül is fölmerül a kérdés, miként minősülnek 
ezen a mérlegen azok az írók, akik nem vagy csak részben felelnek 
meg az eszményben foglalt követelményeknek. Miként a Nyugat esz
téta-szárnya s ezen belül a bennünket leginkább érdeklő Kosztolányi?

Lukács György természetesen nagyon jól tudja, hogy jelentős köl
tők lehetnek azok is, akik nem felelnek meg eszményeinek, s több
ször is fölszólal azok ellen, akik Petőfi vagy Ady elsőbbségét ürügynek 
tekintik Arany vagy Kosztolányiék degradálására. Szűknek és merev
nek minősíti például azt a paraszti radikalizmust, amely Aranyt a 
nép iránti felelőtlenség címén marasztalja el 1947-ben, s ennek kap

63



csán beszél egy ultra-proletár szektarianizmus veszélyéről is. S mikor 
1948-ban a zsdanovi esztétika veszélyei egyre erősebben mutatkoznak, 
így emel szót eszményei türelmes értelmezésének érdekében: »Nem 
arról van szó, hogy Ady magatartásából kötelező mintát fabrikáljunk. 
Éppen én szólaltam fel egyes ultraradikálisok ellen, akik Petőfit vagy 
Adyt bunkónak akarták felhasználni Arany vagy Kosztolányi ledo- 
rongolására.« (I. m. 518.) Egyik legutóbbi nyilatkozatában pedig minden 
eddiginél egyértelműbben fogalmazza meg, hogy Babitsot, Tóth Árpá
dot és Kosztolányit igen jelentékeny költőnek tartja. (I. m. 640.)

Ez a minősítés azonban elsősorban a költők 1919 utáni alkotásaira 
vonatkozik. Mindenekelőtt Babits Jónás könyve című poémájára, me
lyet az európai antifasizmus, a Hitler-ellenes tiltakozás elsőrendű pél
dái közé sorol. Erről a műről külön tanulmányt is írt a moszkvai Üj 
Hangban, s benne Babits írói becsületességét nagy tisztelettel méltatta. 
Ez a tanulmány ebben a gyűjteményben is olvasható. Alapgondolata, 
hogy Babits hűségesen őrzi a XIX. századi liberalizmus eszmevilágát, 
s ennek humánuma és gyöngeségei a Jónás könyvében maradéktalanul 
kifejezésre jutnak.

Fontos tanulmány ez a Kosztolányi-irodalom szempontjából is. 
Minden jel arra vall, hogy Heller Ágnes ismertetett könyvében Babits 
és Kosztolányi szemléletének elkülönítése is ezen a Lukács-tanulmá
nyon alapul. Babits Heller szerint is kitartott az elvont polgári eszmé
nyek mellett, szemben Kosztolányival, aki — látván a polgári társada
lom valóságát — a normák tagadásáig jutott.

Izgalmas kérdés, hogy Lukács tanulmányaiban van-e adat, mely 
Heller sok konzekvenciával járó fölfogását támogatja. Bizony adódik, 
méghozzá elég nagy választékban. Az a tény, hogy Kosztolányit és 
Babitsot Lukács többször együtt, egyféle szemlélet képviselőiként em
líti, nem jelenti, hogy mindkettőjüket egyformán becsüli. »Legenda 
például az — írja —, hogy az ellenforradalmi korszakban Kosztolányi 
Dezső, állítólag éppen úgy, mint Babits Mihály, mindig tiszta huma
nista álláspontot foglalt el.« (I. m. 412.) Kosztolányival szemben tehát 
sokkal több a fönntartása, s ezek a fönntartások olykor igen súlyosak. 
Mikor előbb említett Babits-tanulmányában az 1919 utáni viszonyok 
romlását, az egykori liberalizmus csődjének tényeit sorolja, érvelése 
ezekbe a mondatokba torkoll: »A  gyenge karakterű írók a Nyugat kö
réből ennek következtében nyakra-főre alkalmazkodtak a megválto
zott viszonyokhoz, „megértették az idők szavát”. Elég talán Kosztolá
nyi hírhedt és dicstelen szerepére hivatkozni az ellenforradalom első 
éveiben.« (I. m. 258.) Egy 1944-ből való tanulmányában, mely a haladó 
erők összefogását célozza, s ennek nehézségeit is vázolja, így jellemzi 
a torzulásokat: »Ebben a dicstelen és az egész nemzeti fejlődésre vesze
delmes munkában számos, saját bevallása szerint pártoktól független 
író önkéntesen kivette a maga részét. Gondoljunk csak arra* mennyit 
tett Kassák Lajos a munkásság valódi érdekeinek elhomályosítása érde
kében; milyen lényeges szerepet játszott Szabó Dezső, mint a reakciós 
demagógia eszmei előfutárja. Csak össze kell hasonlítani egy olyan for
radalom előtti naív reakcióst, mint Szabolcska Mihály a tudatos Kosz
tolányi Dezsővel, hogy a különbség, az új szakasz sokkal veszélyesebb 
jellege, világosan álljon szemeink előtt.« (I. m. 278.)
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Ezeket a minősítéseit Lukács György nem okolja meg részletesen, 
de a Pardon-rovat gyakori fölemlegetéséből joggal következtethetünk 
arra, hogy Kosztolányinak ez a kisiklása egyebek között elhatározó 
hatással volt Lukács Györgyre is. Igaz, hogy az írók »személyes, poli
tikai állásfoglalásait« nem tekintette az életmű helyes megértése egyet
len kulcsának, de ahol erről beszél, ugyanott azt is hangsúlyozza, hogy 
»Nem lehet Kosztolányi életéből a Pardon-rovat korszakát kiradírozni. 
Ez a korszak kitörölhetetlenül létezik... Babits és Kosztolányi maga
tartása között emberileg éppen itt látható a különbség s egy helyes, 
mélyreható elemzés ezt a magatartásbeli különbséget műveikben is ki 
fogja egyszer mutatni. De itt esztétikai és irodalomtörténeti problé
mával állunk szemben, nem pamflet-anyaggal. Amilyen élesen tilta
kozunk a Kosztolányi-legenda ellen, olyan élesen kell szembefordulni 
minden olyan felfogással, mely a Pardon-rovatból akarja „levezetni” 
Kosztolányi egész életművét és írói egyéniségét. Kosztolányi jelenté
keny költő annak ellenére, hogy a Pardon-rovatot csinálta, de ennek 
az időnek, ennek az állásfoglalásnak, ennek a magatartásnak — mint 
vonásnak — nem szabad hiányoznia írói arcképéből.« (I. m. 412.)

Lukács György Kosztolányi-értékelésének magvát minden jel sze
rint ez a passzus képezi. És ez a passzus, a maga nyitottságával, bírá
latra és megbecsülésre ösztönző intencióival, egy Heller-féle értelmezést 
éppúgy megenged, mint egy más természetűt. Heller ugyanis nem tett 
mást, mint a Pardon-ügyben tanúsított magatartás ingatagságát a költő 
más megnyilatkozásaiból is kielemezve az életműre is rá vetítette. Nem 
a Pardon-rovatból »vezette« le a mű sajátoságait — ebben tehát tartja 
magát Lukács intencióihoz —, hanem a Pardon-rovatot egy szemlélet, 
egy magatartás szélsőséges, de jellemző megnyilatkozásaként állí
totta be.

Hogy híven-e Lukács elképzeléseihez, az akkor derülne ki, ha tud
nánk, hogy Lukács György passzusában a »mint vonásnak« kifejezés 
mit jelent. Ha azt jelenti, hogy az ingatagság egyetlen vonás Koszto
lányi emberi és művészi jellemében, s talán nem is meghatározó, akkor 
bizonyos volna, hogy Heller túlment mestere kriticizmusán. Ezt a föl- 
tételezést erősíti az is, hogy Lukács György Babits és Kosztolányi tel
jesítményében az 1919 utáni fejleményeket becsüli igazán. Heller vi
szont — az utolsó évek termését kivéve — Kosztolányinál az érzelmi 
kiüresedés, az erkölcsi nihilizmus előremozgó folyamataként értelmezi 
a pályát, tehát a fokozatos kiteljesedésnek inkább a fonákját látja.

Ennél a pontnál a leíró ismertetés módszerével már nem mehe
tünk tovább. Ki kell térnünk a Kosztolányi-értékelés egyik gócává 
jelentékeny ült Pardon-ügyre. Véglegeset aligha monhatunk, ahhoz is
mernünk kellene minden idevágó dokumentumot, de az újabb Koszto- 
lányi-irodalom, elsősorban Bóka László már említett műve és Kiss Fe
renc tanulmányai közül a Neróról, az Édes Annáról és az Esti-novel
lákról szólók (Új írás. 1965. 5.; Jelenkor. 1969. 7—8. és 9.; Irodalomtör
téneti Közlemények. 1969. 1.) alapján, valamint a magunk ismeretei 
alapján elmondhatjuk az alábbiakat.

A proletárdiktatúra bukása után, 1919 őszén Kosztolányi a reak
ciós, nacionalista Új Nemzedéknél vállalt munkát, ő  szerkesztette a 
lap Pardon-rovatát, mely a két forradalom részvevőiről, irányítóiról

65



csípős glosszákat közölt. Olyan helyzetben, amikor a letartóztatottakkal 
a véres leszámolás már megkezdődött. A »csípős« glosszák tehát életbe 
vágó gesztusokként estek latba, s ezt — mint Lukács György nyilat
kozatai is mutatják — még évek múlva is árulásként tartották számon 
az érdekeltek. Azért árulásként, mert Kosztolányi maga is részese volt 
az őszirózsás forradalom idején létesült Vörösmarty Akadémiának, s 
a kommün idején is hajlott az együttműködésre. Lukács György, aki 
a Tanácsköztársaság közoktatási népbiztosa volt, egyik, 1969-ben adott 
interjújában — könyve 650. oldalán — így nyilatkozik erről: »A  Dik
tatúrában is hatott Mikszáthnak az a gondolata: „Mutass nekem egy 
olyan kormányt, amelyet én nem fogok támogatni.” Hogy más példára 
ne is hivatkozzam, Kosztolányi Dezső felajánlotta, hogy munkaközös
séget szervez Marx Tő/céjének lefordítására. Nem arról volt szó, hogy 
Kosztolányit erre bárki is kényszerítette. volna sőt ellenkezőleg, alig 
lehetett tervéről lebeszélni.« Kosztolányiné férjéről írt könyvében szin
tén beszél a költő kommün alatti és utáni magatartásáról, s e szerint 
Kosztolányit Kun Béla a proletárdiktatúra számára fölöslegesnek nyil
vánította és meg is fenyegette. (Kosztolányi Dezső. Budapest, 1938. 228.) 
Hogy a találkozás, ahol ez a beszélgetés történt, előbb volt-e, mint a 
Tőke lefordítását kezdeményező lépés, nem tudjuk, de az valószínű, 
hogy Kosztolányi és a kommün kapcsolata nem lehetett zavartalan. S 
így az Üj Nemzedékhez való átállásnak — sajnos — volt némi belső 
alapja. Ez a lap azonban annyira soviniszta volt és olyan bután ellen- 
forradalmi, hogy Kosztolányi nem sokáig maradhatott munkatársa; 
1921-ben már a Pesti Hírlaphoz szerződött.

De akár volt érzelmi alapja az Űj Nemzedéknél vállalt munkának, 
akár nem, s bármily rövid volt is az ott töltött idő, ami itt történt, 
joggal minősíthető zavarnak, megingásnak, mely az erkölcsi alapokra 
is jellemző. Lukács György azonban óv attól, hogy a művet ebből a 
megingásból vezessük le, s ahogy a konzervatív, rojalista Balzac írói 
nagyságát szemlélete ellenére is nagy megbecsüléssel tudja elemezni, 
föltehető, hogy a Kosztolányi-életművel is hasonlóan járt volna el. Föl
tehető, de nem bizonyos.

A vele való polémia kényszere alól így föl is menthetnénk ma
gunkat, ha Heller Ágnes könyvében nem volnának olyan határozottak 
a Lukács György szellemére utaló vonások. Arra mutat ez, hogy a Par
don- rovat körüli megingás és a mű viszonyának lukácsi értelmezése 
nyitott kérdés. A szűkszavú nyilatkozatok alapján, mint mondtuk, akár 
a Heller-féle koncepció is elképzelhető. Szerintünk viszont akkor értel
mezzük hitelesen ezeket a nyilatkozatokat, ha az életmű dialektikájára 
figyelve alkalmazzuk. Arra maga Lukács György is utal, hogy az Édes 
Annában Kosztolányi megkísérli egykori megingásának lélektani ma
gyarázatát adni. (I. m. 412.) Ehhez nyugodtan hozzátehetjük, hogy nem
csak az Édes Annában. Magáról a proletárdiktatúráról nem ír ugyan 
más műveiben, de a következetesség, a hűség, a szegények iránti fele
lősség kérdése állandóan foglalkoztatja. Jegyzeteiben, nyilatkozataiban 
tagadta, hogy a szegénység forradalmi megszüntetése lehetséges volna. 
Nem hitt a politikusoknak, s lenézte a politizáló költészetet, sőt azt is 
tagadta, hogy jó és rossz kérdéseiben biztosan lehetne dönteni. Az újabb 
Kosztolányi-irodalomban azonban erősen tartja magát az a meggyő
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ződés, hogy a művek nincsenek összhangban a nyilatkozatokkal, sőt 
feleselnek azokkal: humanizmusuk felelősségre s a mérték határozott
ságára vall.

E meggyőződés fényében a Pardon-rovat körüli kisiklást nem a 
költő mindenkori ingatagsága szélsőséges megnyilatkozásának kell te
kintenünk, hanem olyan kisiklásnak, amiért az író alkotó módon vesz 
elégtételt önmaga jobbik énje számára a rosszabbiktól. S hogy az előbbi 
a hatalmasabb, a művekből jól kiviláglik. Nero című regénye például, 
melyet épp a Pardon-rovat körüli harcok közepette írt, világosan föl
fedi, hogy a költő idegennek és szörnyűnek érzi az arénát, amelybe őt 
az események sodorták. A Nero körül lebzselő, züllött zugírókban köny- 
nyű fölismernünk annak a heccelődő újságírásnak a kritikáját, melyre 
átmenetileg Kosztolányi is vállalkozott.

Ahol ilyen éles a kritika, ilyen átható a keserűség és a zülléstől 
való iszony ilyen tömény, ott a lélek mértéke nagyon is szilárd kell 
hogy legyen. Az ilyen tehetség számára nem a lejtő kezdete egy-egy 
megingás, hanem a miatta való lelkiismeretfurdalás, az önbírálat s a 
megigazulás szívós keresésének kezdete és állandó hajtóereje. E folya
mat tanúi lehetünk a húszas évek elején írt versekben, melyek a ma
gányt panaszolják, s nosztalgiával idézik a Nyugat hőskorát, melyben 
magát még egy szép szövetség részesének tudhatta. Az a sivárság, mely 
a Pacsirta világát áthatja, olyan írótól ered, aki szenved a szépség, a 
tartalmas, nemes kultúra hiánya miatt. A Meztelenül című kötet sza
badverseiben pedig éppen az a legfontosabb, hogy a költő megkísérli 
lebontani maga körül a magány falait, s elszántan keresi a többi ember 
felé vezető utat. Nem a stréber újságírókhoz, nem a köpönyegforgató 
politikusokhoz vezető utat, hanem az egyszerű dolgozó emberekhez vá
gyik, róluk beszél részvéttel és szeretettel.

S végül itt a legfőbb bizonyíték: az Édes Anna. A kommün utáni 
hónapokban játszódik. Igaz, nem tüntet sem a kommün mellett, sem 
ellene, de az ellenforradalmi rendszer urait olyan kíméletlenséggel áb
rázolja, s Annát, a kiszolgáltatott kis cselédlányt annyi emberséggel, 
ahogy csak az igazság legszenvedélyesebb vállalói tudják. S ezt az 
erkölcsi pozíciót, ahová a húszas években — melyeket az érzelmi kiü
resedés éveiként emleget Heller Ágnes — Kosztolányi fölküzdötte ma
gát, többé már nem adja föl.

Igaz, hogy filozófiáját mély szkepszis hatotta át, és emellett já
tékra hajló költő volt, ezért tagadta a tételesen megfogalmazott eszmék 
hasznát, s elhárította a szolgálat elvét, ars poeticáját. Egy olyan korban, 
amelyben a vakbuzgó pártvezérek uralmának nyomását, a szolgálatra 
buzdító fölhívások dagályát szenvedték a szabad elmék, Kosztolányi 
a maga sajátos humanizmusához, szelleme könnyed játékosságához való 
jogát is védte, amikor elutasította a merev fegyelmet. Amikor Esti 
Kornél az anarchiát dicsőíti, a felelőtlenség mellett érvel, amikor a 
felszínt többre tartja a mélységnél, voltaképpen a költő termékeny haj
lamait fojtogató nyűgök ellen lázad: a rend és fegyelem álcájában pöf- 
feszkedő erőszak, a mélységgel hivalkodó zavarosság ellen. A világot 
azok viszik romlásba, akik meg akarják váltani: a nagy szervezők. A 
szervezetlenség, a spontaneitás az igazán emberhez méltó cselekvés. Pél
dául egy spontán családirtás mennyivel különb, mint egy jól szervezett
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háború! Esti Kornél elmélkedik így a róla írt novellák egyikében. El 
lehet hinni, hogy a költő ugyanígy vélekedett? Nyilvánvaló, hogy a 
játékosan túlhajtott, elferdített »eszméket« le kell fordítani, ha az író 
nézeteit akarjuk megismerni. Tehát nem a fogalmi lényegük a fontos, 
nem az, amit állítanak, hanem amit elutasítanak. A nagyképű, erősza
kos fontoskodást utasítja el Kosztolányi, amikor Estit a szervezettség 
ellen beszélteti.

Sajnos Heller Ágnes könyve szó szerint veszi az Esti Kornél szá
jából elhangzó gondolatokat, s ezeket is fölhasználja, mikor a költő 
nézeteinek rendszerét megkonstruálja. Lukács György vonatkozó nyi
latkozatai is gyakran érintik a költő politikai megingásának példáit, 
de arra is figyelmeztetnek, hogy a mű azért más.

Mindezzel nem akarjuk a Lukács és Kosztolányi szemlélete közötti 
szakadékot kisebbíteni. Kiviláglik annak nagysága Lukács minden meg
nyilatkozásából. De amikor erre újólag figyelmeztetünk, azt is jelez
hetjük, hogy ez a szakadék nem mindig Kosztolányira vet árnyékot. 
Pontosabban szólva ez azt jelenti, hogy némely esetben Lukács állás
pontja legalább is vitatható.

Itt van például az Osvát-kérdés. Osvát Ernőt a Nyugat minden 
nagy alakja tisztelte és sokra tartotta. Legszebben és legmegrendítőbben 
Kosztolányi írt róla. (Írók, festők, tudósok. II. Budapest, 1958. 199—225.) 
Igaz, ez az esszé Osvát tragikus halálának hatása alatt íródott, így érté
kelő részleteiben a kegyeletnek is szerepe lehet. De az 1923-ban írt 
méltatásnál ilyen motívum még nem juthatott szóhoz, s Kosztolányi 
már abban is ezt mondja: »Mindig-ható, mindenütt-jelenlevő erkölcsi 
erő. Gyakran rá kell gondolni, érezni magas követelményeit, melyeket 
akaratával belénk edzett, s véglegezni magunkban, ma és holnap, meny
nyiben feleltünk meg neki.« Megbecsülésének mértékére vall, hogy a 
nyájas Kazinczy és a szigorú Gyulai adottságait magába foglaló kriti
kusnak mondja Osvátot: »0  csupa termékeny szeretet. ( . . . )  ö  csupa 
termékeny harag.« (I. m. 200.)

Lukács György legendának minősíti ezt a jellemzést s az Osvát 
nagyságáról való vélekedéseket általában. » . .. annak ellenére — írja 
Osvát összes műveit bírálva —, hogy nem egy neves magyar író az 
égig emelte Osvát írásait — Kosztolányi például Montaigne-nyal ha
sonlította össze —, az elfogulatlan olvasó a kötet legtöbb kritikáját kö
zepesnek, szemponttalannak fogja találni,« ( . . . )  » ... ami igazán pozi
tív volt Osvátban: nem szellemi és esztétikai képességei, hanem erkölcsi 
személyisége. Kritikusi éleslátásának meglehetősen szűkre szabott hatá
rai vannak . . .« (I. m. 382—383.)

Ismeretes, hogy Osvát Ernő attól kezdve, hogy szerkesztői alkotó 
munkáját a Nyugatnál elkezdte, kritikát többé nem írt. Így ha valaki 
bírálni akarja, akkor könnyű a dolga, mert művei még a Nyugat előtti 
irodalmi állapot éretlenségét, bizonytalanságát is magukon viselik. Lu
kács szigorának azonban nem ez az oka, hanem Osvát apolitikussága. 
Az, hogy a sokat emlegetett kompromisszumokat nem mondta föl úgy, 
mint Ady, s nem is lelkesedett a radikális megnyilatkozásokért. »Olyan 
irodalom ez — írta az Osvátot reprezentáló irodalomról —, amely a 
hatalomtól nem kíván mást, mint az irodalom és művészet zavartalan
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életét — ugyanakkor csendesen garantálva, hogy ez az irodalom és mű
vészet sohasem fogja komolyan zavarni az uralkodó hatalmak szán
dékait.« (I. m. 380.) Lukács György természetesen elismeri, hogy a bírá
lat jól összefért ezzel a »garanciával«, de gondolatmenetéből még így is 
kimarad az, hogy Osvát apolitikussága, akárcsak Kosztolányié, általá
ban kész volt minden olyan politikum megbecsülésére, amely művé
szetté lényegült alakban öltött formát. Az Édes Anna például az Osvát 
szerkesztette Nyugatban jelent meg, s ott jelent meg Ady és Móricz 
számos bátor írása.

És ez arra is figyelmeztet, hogy Osvát kritikai munkásságának ez 
a kiválasztó, ösztönző, művészi igényességre nevelő, sarkalló szerepe 
talán fontosabb volt, mint művei. Komlós Aladár, a magyar kritika 
történetének legavatottabb ismerője is számol ezzel a munkássággal, 
amikor megállapítja, hogy »neki még egy kialakulatlan irodalmi élet 
káoszából kellett a Nyugat kozmoszát kifaragnia. S mily rendíthetetlen 
tisztasággal látta a feladatát!« (Gyulaitól a marxista kritikáig. Budapest, 
1966. 135.)

A másik kérdés, amelyben Lukács és Kosztolányi ellentéte külö
nösen tanulságosan mutatkozik meg, Madách Az ember tragédiája című 
művének értékelése. Kosztolányi, mint oly sokan, remekműnek tartja 
a Tragédiát, Lukács viszont ideológiájában erőtlen, ellentmondásokkal 
terhelt, művészileg is hibás alkotásnak. Kosztolányi interpretálását pe
dig a mű gyöngeségeivel való visszaélés jellegzetes példájaként idézi: 
»Mint a Horthy-korszakban rendesen, Kosztolányi Dezső mondja ki a 
legnyíltabban, mik a reakciós filozófia, esztétika és kritika állásfogla
lásának okai. Ö így ír Az ember tragédiájáról: „Több mint egy félszá
zadnak kellett elmúlnia, hogy az egész emberiség megérkezzék hozzá... 
Nagy tandíjat fizettünk ezért. Amióta mi is álmodtuk a történelem 
álmait. 1914 nyarán lidérces álom borult szemünkre — az ördög küldte 
s megkezdődött számunkra a valóságban is az ember tragédiája. Szegé
nyebbek lettünk hitben, gazdagabbak tudásban. Mi is kiáltottuk: ,mil
liók egy miatt’, hallottuk a piacon a szájhősök ordítását, láttuk az ártat
lanok pusztulását, a léhák tivornyáját, Platónt a borsón térdepelni s 
megtanultuk, hogy minden igazság viszonylagos. így jutott közel hoz
zánk a legelfogulatlanabb és legnagyobb költemény.” Ezzel a falansz
terjelenet ismét a reakció érdeklődésének központjába tolódott: Kosz
tolányi szerint tehát Madács mintegy prófétai előrelátással úgy rajzolta 
meg a magyar proletárdiktatúrát, ahogy ő és társai látták.« (I. m. 
567—568.)

Hogy Kosztolányi itt nem csupán a proletárdiktatúrára vetíthető 
érvényessége miatt, hanem egyetemes érvényű történelemfilozófiája mi
att méltatja a Tragédiát, az magyarázgatás nélkül is kitűnik az idé
zetből. Az értelmezés hamisságán azonban ez sem változtat. Kosztolá
nyi magyarázatában ugyanis az, ami a műben drámai alakban, tehát 
fenyegető esélyként jelenik meg, higgadt tanulsággá, törvényerejű filo
zófiává merevedik. Ügy hat a mű, mintha Madách állítaná, egy régi 
igazság fölfedezéseként tárná elénk azt, amitől valójában szenved, ami
nek lehetősége tragédiaként merül föl képzeletében. Idültté válik így 
a mű filozófiája, holott épp a küzdelem teszi azt értékessé. Lukács bírá
lata tehát nagyon is megokolt Kosztolányival szemben. De a Tragédiával
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szemben már kevésbé, s álláspontja annak idején, 1955-ben is heves 
vitát váltott ki. Vele szemben Sőtér Istvántól Révai Józsefig mindenki 
a mű nagysága mellett tanúskodott. Elmélyült tanulmányok mutatták 
ki, hogy Madách a kor legsúlyosabb kérdéseivel bátran, a jó hazafi és 
a jövőért felelős humanista felelősségével nézett szembe, s hogy alko
tása a magyar társadalom akkori kérdéseit az egyetemesség szintjére, 
a magas költészet szférájába emelte. A hat kötetes magyar irodalom- 
történet Madách-fejezete is ezt az álláspontot képviseli, ami arra vall, 
hogy Lukács ebben a kérdésben nem tudta meggyőzni az érdekelteket. 
Jelen összefüggésben ez azt is jelenti, hogy Kosztolányi, ha magyará
zatában tévedett is, a mű minősítésében közelebb állt az igazsághoz, 
mint Lukács György.

Ahhoz, hogy Lukács ítéleteinek szigorát megértsük, tudnunk kell, 
hogy idézett megnyilatkozásainak zöme a háború utáni években öltött 
formát. Akkor tehát, amikor a szocialista irodalom kibontakozása még 
a kezdetnél tartott. Ez a folyamat a nem szocialista irányzatokkal való 
küzdelem jegyében zajlott, s ebben a küzdelemben a Nyugat esztéta- 
szárnyának jogos és túlzott tekintélye igen erős alapot jelentett az anti- 
marxista tendenciák számára. Ez is közrejátszott abban, hogy Lukács 
Babits és Kosztolányi műveinek értékelésében olyan sokszor és olyan 
nagy hangsúllyal beszél az eszmei tartalmakról s azok anakronisztikus 
voltáról. Hogy miről is van itt szó, pontosan látható abban az érvelés
ben,, melyben a pártköltészet helyes értelmezését fogalmazva Vas Ist
vánnal vitázik. Vas István ugyanis a gyökeres fordulat követelményével 
így szegült szembe: »Vagyunk azonban néhányan, akiknek sem okunk, 
se kedvünk mást folytatni, mint amit elkezdtünk.« »És hogy kit ért
sünk ezen a „mi”-n — írja Lukács —, azt a szerző szintén világosan 
megmondta: „Nekünk, akik Kosztolányi és Babits biztatásával indul
tunk útnak. . . ” A szerző tehát szentül meg van győződve arról, hogy 
se Babitsnak, se Kosztolányinak, se tanítványainak nincs mit tanulniuk 
a fasiszta elnyomásból, Magyarország elpusztításából, felszabadításából 
és helyreállításának munkájából. Budapest rommá van lőve, de az ele
fántcsonttorony sértetlenül áll a maga régi helyén.« (I. m. 288.)

Ebben a vitában bizony az ideológiai küzdelem logikája motiválja 
az érveket, s nem mindig szerencsésen. Vas István például nem akart 
elefántcsonttoronyba vonulni 1945 után, hiszen épp akkor szabadult ki 
az üldözöttség állapotából, s különben sem volt híve a teljes elvonultság
nak; voltaképpen csak a maga, mindig haladó szellemű művészetének 
folyamatossága, a kontinuitás joga mellett érvelt. S az Űjholdban Babits 
nevével induló költők sem azzal a céllal avatták eszménnyé Babitsot, 
hogy elzárkózzanak a kor problémáitól s új művészi lehetőségeitől. Lu
kács epigonoknak minősítette őket, pedig Nemes Nagy Ágnesről vagy 
Pilinszky Jánosról már akkor is sejteni lehetett, hogy eredeti tehetsé
gek. Mindez a küzdelem logikája miatt történt így, s ezt azért kell 
hangsúlyozni, mert általánosítható tanulságot érzékeltet.

S ez a tanulság így foglalható össze: Jóllehet Lukács György a 
marxista esztétikának talán legnagyobb képviselője, bírálataiban, iro
dalompolitikai megnyilatkozásaiban jóval szorosabban tapad a küzdel
mekhez, mint elméleti műveiben. Költőeszménye is a társadalmi küz
delmeket vállaló, azokat teljes mélységben tükröző költő lévén, a más
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természetű költők értékelésében szemléletének inkább kritikai inten
cióit érvényesítette. A jelenség súlyát nem vonja ugyan kétségbe, de 
elismeréseit ritkán váltja az elemzés érveire. Így van ez nemcsak Kosz
tolányi, de Rilke esetében is. Szempontjai között az ideológiai szem
pontok mindig dominálnak, s ha egy költőnek épp az ideológia a gyönge 
oldala, akkor Lukács György mérlegén könnyen rosszul járhat. Nem 
óhatatlanul, mert Balzacot például teljes művészi jelentősége szerint ér
tékeli, de Kosztolányi rosszul jár. Utalásai így is rendkívül tanulságo
sak, de aki az ő szellemében akarja fölmérni Kosztolányi művészetét, 
annak a Thomas Mann-, az Ady-, a József Attila-tanulmányok tanul
ságait és a teljes Lukács-mű esztétikai kultúráját is magáévá kell érlel
nie, hogy meggyőző eredményhez juthasson.

Lapunk e számának előkészítése közben érkezett a lesújtó hír: Lukács 
György, a marxista esztétika nagy alakja meghalt. így ez az írás egyúttal 
búcsúzó is. Ha nem ünnepélyes, hanem tárgyszerű és polemikus, így talán 
méltóbb is hozzá, a racionalitás soha meg nem tántorodó védelmezőjéhez.
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A Petőfi Irodalmi Múzeum hanggyűjteményéből

Vezér Erzsébet

BESZÉLGETÉS SINKÓ ERVINNEL 1965-BEN

Verba volánt... — mondja a régi közmondás, de a szaladó idővel, mint 
annyi régi közbölcsesség, ez is módosult: az elszálló szavakat meg tud
juk fogni, csak időben kell utánuk nyúlni. Ezt teszi néhány év óta a 
Petőfi Irodalmi Múzeum, mikor hangszalagra rögzíti azokat a beszél
getéseket, melyeket rendszeresen folytat magyar írókkal. Ezek a be
szélgetések lényegesen különböznek az újságinterjúktól, melyek előre 
pontosan eltervezve és utólag átfésülve szoktak megjelenni, de nem 
azonosak a rádióinterjúkkal sem: nem kerekségre, nem auditív élmény
re törekszenek, hanem a maguk nyers közvetlenségében rögzítenek 
olyan információkat, melyek esetleg valóban elszálltak volna az el
hangzó szóval vagy a kialvó emlékezettel.

A Petőfi Irodalmi Múzeum magnetofonszalagon őrzött interjúi 
elsősorban a tudományos kutatás céljait szolgálják, ezeknek rendelik 
alá a tervet, a beszélgetések tematikáját: emlékezések és vallomások 
elsősorban. Ha mégis engedünk az Üzenet kérésének, és hanggyűjtemé
nyünkből egyet-egyet a lap hasábjain közzéadunk, az nemcsak azért 
van, hogy a legfiatalabb magyar nyelvű lap iránt ily módon is kifejez
zük rokonszenvünket és segítőkészségünket, hanem azért is, hogy a 
külföldi magyar kutatók figyelmét erre az újszerű lehetőségre ezzel is 
felhívjuk.

Elsőnek egy interjú töredéket közlünk Sinkó Ervinnel. 1965-ben 
vettük fel abból az alkalomból, hogy a hosszú idő után hazalátogató 
Lesznai Annánál véletlenül találkoztunk vele a Gellért szállóban. Az 
interjú nemcsak azért maradt töredék, mert eredeti szándékunk szerint 
Lesznai Annával akartunk beszélgetni, de azért is, mert Sinkó érthe
tően bizalmatlan volt, hiszen ekkor még egyetlen könyve sem jelent 
meg idehaza. Mégis közöljük ilyen csonkán is, mert adalékul szolgál
hat Kassák és Sinkó kapcsolatához, melyről legutóbb részletesen olvas
hattunk a Hungarológiai Intézet tudományos közleményeinek 4. szá
mában (Bosnyák István: Az új művészet él. 108.)

Arra a kérdésünkre, hogy milyen magyar irodalmi emlékei van
nak, Sinkó Ervin így válaszolt:
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— 1916-ban Kosztolányi Dezsőhöz vittem fel első verseskötete
met. Olyan bozontos sűrű fekete hajam volt akkor, amikor én ötven 
évvel ezelőtt beállítottam Kosztolányihoz a verseskötetemmel, mely 
Éjszakák és Hajnalok címen jelent meg Szabadkán, és amelyiknek a 
mottója az a Baudelaire-sor volt, hogy öregebb vagyok, mintha ezer
éves volnék. Több emlékem van, mintha ezeréves volnék. Ezt írtam 
1916-ban a megjelent verseskötetem mottójának, és most akarnak tő
lem emlékeket. Akkor egy nemzetközi szemlét kellene tartanom, kezdve 
Isac Emanueltől és Bábeltől egészen Kr^áig.

— Babéiról sokat írt A regény regényé ben.
— Kr^áról viszont egész könyvet írtam.
— Sajnos azt riii nem ismerjük. Magyar írók közül kikhtz fűződ

nek jelentős emlékei?
— Kassák Lajoshoz. 1918-ban* ismerkedtem meg vele, amikor a 

Fészek kávéházban a György Mátyás kíséretében elvittem Kassáknak 
az első verseimet a Ma számára. Szabadkáról jöttem, vidéki gyerek, és 
rettenetesen meg voltam hatódva, hogy egy olyan kávéházban, ahol 
írók ülnek, ott én megjelenhetek, és Kassák ott volt fekete ingben és 
mellette ült a Simon Jolán. Kassák elolvasta a versemet, és azt mondja 
nekem: »Jó, jó, csak hogy lehet leírni ezt a banális szót, hogy nap, írja 
azt, hogy a kicsattant égi nyársfa, írjon akármit, csak azt ne, hogy 
nap.« Ügy álltam ott megsemmisülve, persze én mint szegény vidéki 
fiú honnét tudhattam volna, hogy milyen avult dolgokról beszélek. 
Egészen le voltam sújtva a fekete földig.

* A  megismerkedés dátuma az említett cikkben idézett napló jegyzetek szerint 1916, és 
A  Tett időszakára esik. Feltehetően Sinkó emlékezetében egy későbbi dátummal ke
veredett, .mikor verset vitt Kassáknak a Ma számára.



ÉGTÁJ

Petkovics Kálmán

KÖDÖS ÉVEK ÖSVÉNYEIN

Ezt a várost falunak csúfolják. Európa legnagyobb falvának. Takarékosabb 
elrendezésben területén félmillió ember élhetne. Százhúsz esztendővel ez
előtt házai alacsonyak, náddal fedettek. Csa'k elvétve akadt közöttük csino
sabb épület. A náddal fedett, alacsony házak városának népessége Zágráb 
lakosságának két és félszerese volt. Ötször nagyobb mint Fiume. Eszéktől 
háromszor. Most Eszéknél is, Rijékánál is kisebb. Hatszor kevesebb lakosa 
van, mint Zágrábnak. Fél évszázada hátrányos gazdasági helyzetben van. 
Ezt mostanában gyakran emlegeti. És gyakran lehurrogják. Egy díszes, 
drága kivitelezésű hetilap szemébe mondta: ki írja elő, hogy a meghatározott 
földrajza térségben keletkezett ipari létesítményeket ugyanott kell reprodu- 
kádni?

A nagy vérzivatar után duzzadt fel. H elyi tünet. Helyi képződmény 
a török után elvadult, széljárta pusztákon. A futóhomok s a kövér humusz 
találkozásánál. Katonai szolgálatban, s a természet javaiban cseperedett. 
Fejletlen munkamegosztás alapján. Komótosan. Uralkodói kegy adta rangját, 
dús ajándékokért. Lerázta a nemes vármegye nyűgét, de az őstermelés korlá- 
tai maradtak. Otthon szőtték a vásznat, kelmét, ácsolJták a gerendát, csinálták 
a kocsit. Ércek nem fészkeltek a földben; sokáig vasalatlan kerekeken gör
dültek a szekerek. A jó född dajkálta, nevelgette. Ha a földeket nyújtani 
lehetett volna, meg szaporítani — amiként a nép szaporodott —, akkor az 
egész világ legnagyobb falujának csúfolhatnánk! De ez a kiváltság nem 
volt ki kilincselhető.

Nem hasonlít a görög poliszokra. Azok városok voltak! A rabszolgaság 
talapzatára épültek. Kiszakadtak a mezőből, lázadva szembefordultak a ter
mészettel, miként a szellem szakadt el a lenézett, megalázó kétkezi munkától. 
Szabadka másképpen lett város. Megvárta, hogy leomottjanak a lőrésekkel 
cifrázott falak. Akkor kitárulkozva, pusztákba ölelkezve elnyújtózott. Lus
tán, rendetlenül... Csak kényszerűségből, muszájból mozdult, ha éppen 
mozdulni kellett. A görög polászok falakkal zárt belsőségek. Államok. Ott 
a lokalizmus hazafiság. Szabadka Lokalizmoisa barázdában .termett. A gya
nakvás mezőin érett. Kiállta a viharok próbáját. Talán a kelleténél jobban 
megcsontosodott. Ezért téveszthető össze a provincializmussal.

A lokalizmus a tudatban fészkel. A provincializmus az ösztönök kam
rájában. Gondok szokták onnan előcsalni. Megállapodottság tartósítja mind
kettőt. Vagy a visszafejlődés. A helyi tudat általában a termelés színvona
lától függ. A termelés fejletlensége szűk, helyi keretben tette lehetővé a 
közösség (társadalmi, gazdasági, kulturális) összeforrást. Szabadkán sokáig 
divatozott a fogyasztógazdálkodás. (Nem túl régen nevették ki az első 
polgárt, aki búzát árult a piacon.) Helyi hagyományok, szokások konzervá
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lódtak. Még a viselet is. A naturális csere szűk rendszere gátolta a tágabb 
közösségi tudat gyors kibontakozását. A felekezeti megoszlás szintén. A 
lokális tudat abroncsát csak a nemzeti ébredés kora feszíti szét. A polgári 
forradalom tágítja a politikai látóköröket. Előhívja az érzésvilág ködösebb 
zugaiból az új tudat magzatát. Nemzeti nyelv, nemzeti kultúra, nemzetek 
együttélésének kérdése került a történelem napirendjére.

Szabadka legfőbb jellegzetessége a nemzetiségi megosztottság. A szép- 
irodalom tükröződésében többnyire elsikkad. Kosztolányi regényeiben nem 
Szabadka —, egy másik, egy csinált város szerepel. A szépirodalom átgyúrta, 
egy nemzetiségűvé simította a százötven esztendő óta két nyelven élő, két 
nyelven lélegző, sokféleképpen érző eleven közeget, amelyben a különböző 
nemzetiségű, de azonos sorsú emberek életük eleven anyagából építgették 
a közeledés hídját. Hallani néha, mostanában is, hogy a nemzetiségi meg
osztottság valamiféle szerencsétlenség... valami rossz... átkos, örökölt kór- 
tünet. .. és milyen boldogok lennénk, ha egyformák lennénk!

Százötven esztendő alatt ki is próbáltak sok mindent a megegyformá- 
sodás irányában, és ebből 'lett a legtöbb szerencsétlenség. Mert mindig a 
hatalom kezével egyformásítottak: nem a nemzetiségi megosztottság hozta 
a bajokat, hanem a városra parancsolt egyenlőtlenség, az asszimiláció, az 
elnemzetlenítés sokféle fortélya, a máshonnan hozott gőgös kizárólagosság 
és az itt kitenyésztett buta elfogultság... Ebből lett a szerencsétlenség. Száz
ötven esztendő óta. Mindig. Nekünk az volna a dolgunk, hogy a szerencsét
lenség és a boldogság partja között felépítsük az emberség hídját. Nehéz, de 
értelmes munka. Vigyázni kell, nehogy elpusztítsák, amit már megcsináltunk.

SZAMOK ERDEJÉBEN

A lakosság nemzeti Összetételéről utoljára az 1961. március 31-i nép
számlálás alapján készült hitéi esnek tekinthető kimutatás.* Akkor 136 782 
lélek nyilváníttatott helyi, illetve községi illetőségűnek. Ebből 68 527 magyar, 
47 697 horvát, és 16 986 szerb nemzetiségű. A fennmaradó 3572 lélekből 1198
— a statisztika szerint — nemzetiségileg meghatározihatatlan. A többi a szlo
vénok, macedónok, Crna Gora-iak, muzulmánok, törökök, albánok, szlová
kok, románok, boligánok, olaszok és osehek között oszlott meg. A nemzeti
ségi összetétel — viszonylagos számokban — a következő: 50,1 százalék ma
gyar, 34,9 százalék horvát, 12 százalék szerb és 2,6 százalék egyéb nemze
tiségű. Az első kimutatást Iványi István Szabadka szabad királyi város tör
ténete című, 1886-ban megjelent, kétkötetes könyvéből bányásztam ki. Ada
tai az 1744. (amikor a városiban körülbelül 66 százalék horvát és 34 százalék 
szerb élt), majd az 1778. és az 1788. évre vonatkoznak.

»1778-ban — írja Iványi — rendkívüli módon 21471 lélekire emelke
dett a lakosság száma; e között a város t ö r z s l a k o s s á g a  18 647 r. k. 
és 2009 szerb = 20 656 lélek volt; ehhez járulnak még a zsellérek, szolgák, 
zsidók stb.« Ebből nem sokat lehet megtudni a struktúráról, noha valószínű, 
hogy a római katolikus törzslakosság fogalma alatt a horvátok rejlenek, A 
feltevést megerősítik az 1788. évre vonatkozó számok, amikor *>... az egész 
lakosság 20 117 lélekből áll: anyanyelv szerint volt 17 043 i l l í r ,  3024 ma
gyar és 80 német nyelvű.« Eddig minden rendbein lenne, a részadatok stim
melnek, csakhogy a mondat a következőkkel folytatódik: » . .. s pedig a szer- 
bek az r. k. lakosság 1/10 részét képezték.« ____

Ha a mondat mindkét részét elhisszük (miit tehetnénk, a szerzővel 
már nem lehet vitatkozni), akikor arra a következtetésre juthatunk, hogy Sza
badka neves krónikása az adatok forrásaira hivatkozva, tekintettel a nyelvi 
hasonlóságra, összekeverte a szerbeket és az illíreket. Ilyenformán az illírek

* Az 1971-es népszámlálás adatait a Tartományi Statisztikai Intézet ez év júliusában 
tette közzé. Lapunk ekkor már nyomdában volt. A legújabb kimutatás alapján 1971. 
március 3i-én Szabadka községnek összesen 146 755 lakosa volt. Ebből 72 928 magyar, 
46 181 horvát, 19 063 szerb, 3015 pedig egyéb nemzetiségű. A fennmaradt 5568 személy 
közül 4891 jugoszlávnak vallotta magát, 187-en területi hovatartozás alapján nyilat
koztak, 139-en nem nyilatkoztak, 35i személy nemzetiségi hovatartozása ismeretlen.

A SZERKESZTŐSÉG
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létszámából le kell vonni körülbelül 1730 szerbet, aimi a római katolikusok 
tíz százalékának feflel meg. Most már csak egy kis jóindulat kell, s megálla
píthatjuk, hogy a nemzetiségi megoszlás 1788-ban ('körülbelül) a következő 
volt: 76,1 százalék horvát, 15 százalék magyar, 8,6 százalék szerb és 0,3 szá
zalék német.

Az idők múlásával változtak, módosultaik <az arányok. Az adatok pon
tosságáért kezeskedni nagy merészség lenne, de ezt a legkövetkezetesebb 
összeírástól sem lehet elvárni. Figyelembe kell venni, hogy sohasem sem
leges tényezők számlálták a népet, és ho-gy — főleg a múlt század köze
pétől — az eredményt részrehajlás és egyéb Indítékok befolyásolták. Gyak
ran változott a közigazgatási terület, amit az adatok összehasonlításánál 
szem előtt kell tartani. A mennyiségi mutatók mögött meghúzódó minőségi 
mércék különösen gondos elbírálást igényelnek. Ezek — a mennyiségi elto
lódások mellett — minidig érzékenyen érintik a nemzeti önérzetet. A bunye- 
vác <nép nemzeti létének meghatározása és elismerése körül zajló évszázados 
vita példázz-a ezt legjobban.

Nem könnyű, sem 'túlságosan szórakoztató ez a kirándulás. Hiányoz
nak az irány jelző tájékozódási pontok, a mennyiségi mutatók megbízható
sága kétes, a statisztikád összehasonlítás módszerének alkalmazáisa körül
ményes, a viszonyítás eredményeit legfeljebb egy adag jóindulatú elnézéssel 
lehet hitelesnek tekinteni. De bocsássunk meg a modern népességi statisz
tikának (amely szinte kizárólagos elemét alkotja a tényeknek, a levonható 
következtetéseknek és a kideríthető törvényiszerűségeknek), túl fiatal tudo
mány. S mint ilyen, nem a legalkalmasabb a történelmi tanúskodásra.

Fényes Elek Magyarország leírása (1847) című könyvében, a várme
gye etnikai térképével kapcsolatban, ez olvasható: »A  rómaii katolikusokat 
Staitisticáimban Schokaczok-nak neveztem: de ez az elnevezés többek
nek nem tetszvén, miután ezek az óhitűektől nyelviben úgysem különböz
nek, mindnyájukat r á c z o k-nak, vagy szerbeknek nevezhetjük.« A vita 
nem mostani keletű. Az 1850-es katonai összeírás (az osztrákok végezték) a 
Szerb Vajdaság idején d a l m a tá k-nak tünteti fel a hiorvát nemzetiségi 
csoportot. A leghevesebb elmagyarosítás korszakában, az 1910-ben megejtett 
népszámlálás az e g y e b e k  közé sorolja őket, Sándor király katonai dik
tatúrája alatt, 1931-íben pediig s z l á v  gyűjtőnév alatt írták össze Szabadika 
horvát nemzetiségű lakosságát. A bácskai bor vétókra minden rezsim acsar- 
kodott, elkeresztelték őket illíreknek, dalmatáknak, törzslakosságnak, soká- 
cofcnak, sőt még vlahoknak is. (Lásd: Veco Labudió: Zašto nas, Bunjevce, 
stari dokumenti nazivaju »Vlasima«? Neven, 1905, 2. szám.) Ebben a szö
vegben — Szabadkáról lévén szó — a horvát és a bunyevác meghatározást 
használjuk.

A NEMZETISÉGI VISZONYOK TÖRTÉNELMI ALAKULÁSA

Év Horvát Magyar Szerb Egyéb

1744 66 _ 34 _
1788 76,1 15 8,6 0,3
1850 28,3 60,9 5,3 5,5
1880 43,3 49 4,2 3,5
1890 40,3 52,2 3,4 4,1
1900 38,19 50,07 3,26 7,48
1910 35,29 58,75 3,71 2,25
1931 40,3 41,6 15,1 3
1953 34,4 47 10 8,6
1961 34,9 50,1 12,2 2,6

(A különböző helyen és különböző alkalmakkor {publikált statisztikai 
adatok között kisebb eltérések tapasztalhatók. így például 1960-íban, a Tito 
elnök tájékoztatására készített Neki osnovni podaci Subotice című füzetben 
a következő számok szerepelnek: a község 115 100 lakosából (valószínűleg 
aiz 1953-as népszámlálás alapján) 10 509 szerb (9,13 százalék), 40 826 horvát
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(35,47 százalék) 265 Crna Goita-d (0,23 százalék), 55 616 magyar (48,32 száza
lék) és 7884 egyéb nemzetiségű (6,85 százalék). A számiok nem azonosak 
sem az 1953-as, sem az 1961-es népszámlálás adataival — becslésen alapul
nak. A becslések értékéről az olvasó meggyőződhet, ha az itteni adatokat 
összehasonlítja ez 1961-es -népszámlálás adataival. A becslések természetesen 
lehetőséget adónak bizonyos ferdítésekre, de ebben az esetben inkább a szak
ért elem hiányáról lehet beszélni, mint irányzatosságról. Egyébként a gyakori 
becslések a statisztika hitelét rontják, roszszándékú félremagyarázásokra 
adnak alkalmat.)

1744nben 6000, 1788-ban 20 117, 1850-ben 48 958, 1880-ban 61 367, 1890- 
ben 72 683, 1900-ban 82 122, 1910-ben 94 610, 1931-ben 99 331, 1953-ban 115 342, 
1961-ben pedig 136 782 szabadkai illetőségű polgárt számoltak össze. Külön 
figyelmet érdemel a táblázat két utolsó számsora: az 1953-as és az 1961-es 
népsizámlálás adatait a szocialista Jugoszlávia statisztikai hivatala hozta 
nyilvánosságra. Az adatok valószerűségéhez nem férhet kétség; az azono
sítás és az ellenőrzés lehetőséged adottak. Ez feljogosít bennünket anra, hogy 
a két utolsó számsor adatait az összehasonlítások alapértékének tekintsük. 
A különböző forrásokból eredő adatok többé-kevésbé -reális képet adnak a 
kétszázhúsz esztendő alatt végbement változásokról. Az államhatalmi esz
közökkel erőszakolt asszimiláció legfeljebb átmeneti eltolódásokat eredmé
nyezett. Történelmi tapasztalatok mutatják, hogy az erőszak fokozódásával 
párhuzamosan erősödött a nemzeti öntudat. Az ellenállás.

Az elnemizetlenítés kényszere elsősorban a szerbeket sújtotta. A szerb 
lakosság száma 1765-től 1910-ig háromszorosára emelkedett, de részesedése 
húsz százalékról három és fél százalékra csökkent. Ennek nemcsak nemze
tiségi, hanem felekezeti és táirsadalimi okai is vannak. A szerbek és a hor- 
vátok teljes egyenjogúságiban éltek a kezdetben. Osztoztak az örömökben, 
bajokban, és odaadással szolgálták a császárt. A határőrvidék felszámolásá
val a régi életforma felbomlott. A horvátok gyorsan belleszoktak az új rend
be. A szerbek katonák akartak maradni.

AZ ADÓSZEDÉS ÜGYÉBEN KEZDŐDÖTT ...

Ez a folyamat a tizennyolcadik századiban kezdődik. Addig a török 
elől pusztákba menekült nép szétszórtan, földbe vájt üregekben vészelte át 
a teleket, óvta magát a iportyázókitól, sínylette a kapuadót, fejadót, fűpénzt, 
meg az örökös büntetésipénzeket. És amikor 1697. szeptember tizenegyedi
kén, a zentai csatában Bácska megszabadult a közvetlen török veszedelem
től, Szabadka magányos oázisként, kipusztult vidék közepén állt. Mint kato
nai szerzemény a kincstár tulajdona lett. Tizenegy évvel a zentai osata előtt 
a tiszai határőrvidék része, katonai őrhely volt. A lakosság ősrégi szolgá
latot teljesített a várban székelő kapitányok parancsnoksága alatt. Az udvar 
szolgálatában álló határőrök, alig hét évvel a zentai csata után, új háborúk 
fergeteigébe 'kerültek. 1704 nyarán maga II. Rákóczi Ferenc vezette a bácskai 
hadjáratot, amelynek célja részben a császárral tartó szerbek megbüntetése, 
részben új zsoldosok toborzása volt. A védtelen lakosságnak menekülnie 
kellett.

A  »Pro patria et libertate« feliratú zászlók alatt, Esze Tamás rongyos, 
mezítlábas, kaszáikkal felfegyverzett magyar, szlovák és ukrán jobbágyakat 
tömörített, akik mindenekelőtt a földes úri terheket akarták lerázni. A moz
galom fő erőforrása a jobbágyság, de az első katonai sikerek után, a nemes
ség megnyerése érdekében, Rákóczi módosította ígéretét: csak a háború ide
jére mentesítette a fegyveresek közvetlen hozzátartozóit az úrbéri követe
lések -alól. A hadihelyzet kedvező alakulásával a rendi kiváltságait oltalmazó 
nemesség elfojtotta az antiifeudális törekvéseket. Válságok esetén felújították 
a jobbágy felszabadítás ígéretét.

A Rákóczi-felkelés leghaladóbb szociális ígéretei nem találtak vissz
hangra a fegyverforgató nép között, amelynek előnyös társadalmi helyzetét 
az udvari kamara biztosította. Egy 1702-ből származó kimutatás szerint Sza
badkán 1969 ember élt és ebből 482 tényleges katona, a hozzátartozók és a 
kiérdemesültek nélkül. Itt nem volt a török után jobbágyvilág, de a nép
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kegyetlenül fizetett a császári kiváltságokért. Az 1969 lakásból 224 kiskorú 
árva gyermeket írtaik öss-ze a kamara adminisztrátorai. A  lakosság szánná
nak 11,3 százaléka apátlan és anyában gyermek. E nagy szociális teher 
súlyát csakis a családi közösségekben lehetett némileg enyhíteni.

A 'kincstár a tisztek zsoldjának egy harmad részét pénzben, kétharmad 
részét természetben (földbirtokban) fizette. A közlegények csak földet kap
tak. Mit ért akikor a föld? Az egész topolyai határért tizenkét forint évi 
haszonbér járt. ötven év múlva, mikor a népesség szaporodásával a föld
művelés tényleges foglalkozási ággá alakult, ez az összeg 300 forintra emel
kedett. Az 1702. évi elrendezés szerint egy közlegénynek nyolc hold szántó
föld, egy hold szőlőnek való pusztai öld, három napszámú kaszáló, valamint 
szabad ló- és ökörlegelés, a katonaságnak pedig összesen 1758 hold szántó, 
huszonhárom napszámú szőlő, 240 hoíld szőlőnek való puisztaföld, 740 nap- 
számiú kaszáló, 135 szabad ló és 470 szabad ökörlegelés járt. Az egész határ
ban 1782 holdon termeltek búzát, 1408 holdon pedig árpát és zabot. A többit 
nem szántották.

Nem a föld —, a jószág volt a vagyoni állapot meghatározója. Az 1969 
lakos 607 ökörrel, 498 lóval, 93 cssákóval, 911 tehénnel, 746 éves borjúval, 
2597 birkával, 541 sertéssel és 26 méhkassal rendelkezett. A  nép a vár kör
nyékén, valamint tanyákon és szállásokon lakott földbe vájt, nádas putrik
ban: valójában mindenki annyi földet művelt, amennyit akart, és annyi 
marhája volt a közösben, amennyit szerezni tudott. A föld a királyé, a haszna 
a katonáé. De mivel a katonák és a kiérdemesültek (akik vagy á'gazán szol
gálatra képtelenek, vagy redukálás következtéiben számfölöttiekké lettek) 
hűbéri földjeik után semmi közterhet nem viseltek, érthető, hogy nemcsak 
a rokonságot vették magukhoz, hanem idegeneket is befogadtak, akik ezáltal 
szintén élvezték az adómentességet. Amikor a török hódoltság után adósze
dés ügyében szedelőzködni kezdett a vármegye, erélyesen sürgette a parasz
tok és a katonák elválasztását, amivel az udvar elvben egyetértett, de a 
gyakorlatban megengedte, hogy több rokon házas család együtt lakjon.

Ilyen körülmények között hiába szólította fel II. Rákóczi Ferenc a 
gramicsárokat a nemzeti ügy pártolására. A nemzet fölöttébb gyanús foga
lom. Werbőczi törvénye világosan kimondta: a nemzet fogalmán csak a 
nemesség értetik, a nemesség pedig még százötven esztendő múlva is túlsá
gosan ragaszkodott a jobbágyi terhekhez, semmiint hogy akkor engedett 
volna előjogaiból. De a dinasztia is ragaszkodott a határőrvidékhez. A csá
szárhoz hű grandcsárok és a kurucok között .megkezdődött a legvéresebb 
török idők emlékeit is elhomályosító irtóháború. Szabadka sokat szenvedett. 
A katonák Szegednél hadakoztak, itthon csak a védtelen lakosság maradt. 
1704 nyarán a kuruc megtorlás pusztító áradása elől török területre mene
kül a nép. »Akik pedig itthon akarták a vész elvonulását bevárni, az üldö
zők könyörtelen bosszúja elől mocsarakba és rétségekbe rejtőztek: de a kuru
cok a nádasokat rájuk (gyújtván nagyobbrészt ott vesztek« — írja Iványi 
István.

Bácska elpusztult. A  szatmári béke után visszaszállingózók alig ismer
tek régi lakóhelyeikre. Csak lassan építették fel újra a szegényes kunyhó
kat. A várba beköltöztek a 'kapitányok, kijavították a sáncokat, s 'helyreállt 
volna a rend, de a császár újabbnál újabb háborúkba keveredett. Eközben 
a vármegye buzgón bebizonyította, hogy a határőrvidék túlélt intézmény, 
akadályozza a békés kibontakozást. Érdeke vidít az adózó népet (a katonai 
privilégiumok 'megszüntetésével) szaporítani. Az országgyűléshez küldött 
folyamodványokból nem hiányzik sem a túlzás, sem az elfogultság.

*Az őrvidék csak a tisztek előnyére és hasznára szolgált. A kocsmák, 
mészárszékek, a halászat, vadászat és minden fekvőség a kapitányok jöve
delmeit szaporítja. A 'bitang marhát ők fogják ösisze és náluk kell kiváltani. 
Az alsóbb néposztályt robotra kényszerítik. Valóságos földesurak lettek.« 
A szabadkai milícia különösen bosszantotta a vármegyét. »Tizenkét pusz
tája van — panaszolták —, s csak 205 katonát tartozik állítani, pedig két
ezer megadózandó egyént is lehetne itt találni . . .«

A túlzások leszámítása után látni lehet, hogy a katonai életforma olyan 
állapotokat és viszonyokat konzervált, amelyek törvényszerűen ellentétbe ke
rültek a vidék társadalmi és gazdasági fejlődésével. A török alatt, majd a
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kuruc hálborúságokban félperzselt, elnéptelenedett f-öld, negyedszázaddal a 
szatmári béke után, gyorsan népesedett. Egyre több földet törtek fel. A 
szabados város vonzotta a szökött jobbágyokat. Főleg onnan, ahová nem 
jutott el a török, és ahol a földesúr szabta meg a terheket. A hódoltsági 
területeken többnyire a kétoldali megállapodás, szerződéses viszony volt és 
befogadták a menekülőket: dolgos kezek híján nem sokat ért a birtok.

Szalbadka gyarapodott. Rákóczi bácskai hadjárata előtt a vár környé
kén kétezernél kevesebb ember élt. A veszedelem után még kevesebb. Har
minc év múlva mégis tízezerre emelkedik a lélekszám. Aligha természetes 
szaporulat útján: közben .pestisjárvány dúlt. A közösség tagozódására, átala
kulására utalnak a vagyoni állapotok. Háromszor több az ökör, négyszer 
több a ló, 'mint a kuruc idők előtt. Hasonlóképpen szaporodott a sertés- és 
juhállomány. Ridegmar ha-tenyésztés d'ivaitosik, de a földeket nem olyan 
könnyelműen mérik, mint a milícia felállítása idején, amikor »az országos 
szokással nem törődvén 180 lépés hosszú, 40 lépés széles területet vettek egy 
holdnak.« A vagyon ügyek sok bonyodalmat okoznak. Szociális rétegeződ és 
feszegeti a közösségi életforma kereteit. Ki törődött azelőtt a felekezeti kü
lönbségekkel? Most ez is sok baj fészke lett. Valaminek meg kellett vál
tozni ...

ŐFELSÉGE ELVETI A VISZÁLY MAGVAIT

Parádés esemény készült. Sok ünnepelt úr érkezett a városba. Közöt
tük a legtekintélyesebb, Red! Ferenc József királyi tanácsos, Bács vármegye 
adminisztrátora. Azért jött, hogy kihirdesse: őfelsége Mária Terézia királynő 
1743. május 7-én Prágában kiadott szabadságlevelével megszüntette a kato
nai sáncot és ;a várolst, érdemeiért, az uralkodói ház iránt tanúsított hűsé
géért és ragaszkodásáért, nemcsak polgárosította, hanem szabadalmazott ka
marai mezővárossá tette, címerrel ajándékozta meg, és különös kegyéből 
nevét is megváltoztatta. Ezentúl nem Zabadkának, sem Szufootianak, sem 
Szabadkának hívják, hanem Szent Máriának... Ebből persze sok baj lett. 
Az ünnepélyes beiktatás rendje felbomlott. Jovan Rákié szegedi militáros 
kezdte: »Katonák akarunk maradni! Nem leszünk a katolikusok zsellérei!« 
Re dl tanácsos úr kitoloncolhatta a rendbontót, s ezzel még jobban felkor- 
bácsdLta a kedélyeket. A királynő akarata belekerült a Pozsonyban meg
kötött örökös szerződésibe: »A  tanács kebelébe soha más, mint római kato
likus nem vehető fel.« »Mindenki aiz általa tényleg elfoglalt telken marad
jon, de mégis a katolikusok és ia rácok elkülönítve lakjanak.« íme, a gyűlöl
ködés kezdete.

Pedig a polgárosítás sok jót hozott. A termelőerők fejlődését gyorsí
totta. A merev katonai igazgatás megszüntetésével a város jogot 'kapott arra, 
hogy »ide különféle i p a r o s o k  és művészek behozathassanak«, hogy a 
tanács »őrködjön a város jövedelmei felett, gondját viselje aiz árváknak, 
óvj.a az Iparosok kézműveit, ügyeljen a törvényes mértékek betartására, 
hogy száraz malmokat építtessen«, majd »kocsmákat, csárdákat, tégliaége- 
tőket is építhet«, s »fölállíthatja a joghatóság jelvényeit, az akasztófát, pel
lengért vagy szégyenoszlopot«. (Akasztófája előbb lett Szent Mária városá
nak, mint közigazgatási épülete. A gyűléseket a bíró — nemes Vojnics Ist
ván — lakásán tartotta a tizenkét tagú tanács.) A tanácstól függött, akar-e 
görögöket, zsidókat és cigányokat befogadni, felszabadult a kis dézsma és 
kilencedadó kötelezettsége alól. A privilégiumokért 12 000 forint önkéntes 
adományt fizettek a kincstárnak, a hódolat jeléül 150 katonalovat ajándé
koztak a 'királynőnek. Mindent összeszámolva (az illetékeket, a privilégium 
megírását, a 'bársonykötést, aranyzísinórt, pecsétet, az ágensek, írnokok és 
deputációk jutalékát, a napidíjakat, meg az ünnep költségeit) a status 29 901 
forintba került.

Az adat, bármennyire is pontos, nem nyugtatta meg a kedélyeket. A 
szerbek elhíresztelték, hogy a privilégiumot nyolcvanezer forintért vették* s 
velük akarják megfizettetni. Rémhírek kószáltak az ellentáborban is: agyion 
akarnak verni háromszáz katolikust, a barátok templomából istállót csinál
nak. Valójában a katonáskodáshoz szokott szerb lakosság elutasította a pol-
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gázosítással járó megaláztatást. Külön kapitányt választott. Egyházi átokkal 
fenyegették a polgári bírónak engedelmeskedőket. Küldöttséget menesztet- 
tek Bécsbe. Javasolták: osszák szét a város pruisztáit, építsenek külön katonai 
sáncot Ludason. A városi tanács pedá'g nagy 'buzgalommal erősítette az elő
kelő .nemesi-polgári réteg hatalmát. Elutasított minden tárgyalási kísérletet. 
A szerb lakosoknak választaniuk kellett: vagy ibeletörődnek a másodrendü- 
ség hátrányos helyzetébe, vagy kiköltöznek a városból.
__Nem törődtek bele.

A két -nép, a török óta együtt szolgálta a dinasztiát, osztozott egymás 
örömeiben, gondjaiban, fél évszázadon át nyugalomban élt egymás mellett. 
A felülről indítványozott polgárosítással elszakadtak a régi kapcsok, s oly
kor robbanásig feszültek aiz ellentétek. Elkezdődött a szerbek intézménye
sített elnyomása. A polgárosítás évében a lakosság egyharmad része szerb, 
kétharmad része bunyevác, száz év múlva a szerb lakosság részesedése 34 
százalékról 5,3 százalékra esik! Az elnépietlenítés felekezeti alapon kezdő
dött, de már magában hordozta a nemzeti ellentétek, a későbbi veszedelmek 
csíráit. Szent Mária városának piacán verekedések törtek ki, a vallási ünne
pek tüntetésekké fajultak, kazlak lobbantak lángra... A rendezetlen, össze
vissza épített putrik között rettenetes szenvedélyek lobogtak.

A tanács csak a lakosság egy részére tudta kiterjeszteni a polgári 
hatalmat. Sürgette a militárok kitelepítését. Két királyi bizottság próbált 
rendet csinálni, de csak apróbb panaszokat és sérelmeket orvosolt. A  szer- 
bek kitartottak. A polgári hatalom egyre makacsaíbb lett. A másodrendű- 
séget például úgy értelmezte, hogy a miiitárisok Szent Máriának legfeljebb 
zsellérei lehetnek. A kitelepítés azonban elhúzódott. Végül 315 család a 
katonaélet folytatása mellett döntött. A királyi bizottság ezeknek Mosorin- 
ban és a Sajkás-vidék más falvaiban csinált helyet. A költözködés határ
idejét 1746 nyarára halasztották. Három éviig tartott a kettős hatalom és a 
bizonytalanság. A szerb lakosság egy része, az utolsó pillánatíban mégis 
Inikább a- szülőföld mostohaiságát választotta, mint a katonaélet bizonytalan
ságát. Mások a tiszai határőrvidék felszámolásával vándoroltak vissza,

A polgári rend megtörte a harcos nép ellenállását. Akik itt maradtak 
és akik visszajöttek, sok-sok évtizeden át mostohái a városnak, amelyet a 
nagy pusztítások <után újjáépítettek és védelmeztek. De a megalázó sors 
nem. hozott nyugalmat. A tényleges hatalomtartók nem egyszer panaszkod
tak a királynőnek, hogy a szerbek Szent Mária-,iaknak csúfolják őket, ma
gukat pedig büszkén szulboticaiaknak vallják. A tanács Mária Teréziától kö
vetelte: »Rendeltessék el, hogy e város (ne gyúnyképpen, hanem) mindenid 
által azt a privilégium szerint megillető Szent Mária néven neveztessék.« 
Később— 1764-ben, majd 1770-ben — amikor a valóban polgárosodó város
nak meggyűlt a baja a nemesi kiváltságait oltalmazó vármegyével és meg
kezdte a 'költséges rostokoiást a szabad királyi város címéért, a szerb depu- 
táoió újra megjelent a Burigban, mert csak onnan remélhették régi sérel
meik orvoslását.

Két szabadkai küldöttség kilincselt Bécsben. Az egyik az udvari mél
tóságok kegyeit kereste, a másik panaszlisitával forgolódott a trón körül. 
Néhány a panaszok közül: a városi tanács vallási és nemzeti gyűlöletből 
megtiltotta, hogy szerb ember a piacon, vagy a város közepe táján házat 
vegyen; a közös jövedelmet csak a katolikus templom építésére költi; a szerb 
iskola karbantartására nem ad pénzt; a tanács tagjait első fokú rokonság 
kötelékei fűzik egymáshoz; minden tisztségre saját embereiket állítják.

A másik küldöttség cáfolt: a tanácstagok közötti rokonság nem vér- 
rokonsáig, hanem csak sógorság; az illetők megválasztását a méltányosság 
követelte. Nem akartak lemondani a hivatalokról. Az igazságtalanságokat 
vallási érdekkel magyarázták: nem lehet az ő vallásukat párhuzamba állí
tani az országos f ő vallással! Bécsiben ez hatott. A szerbek panaszait sorra 
elutasították. Hiába emlegették a zombori és az újvidéki példát, ahol sors
társaik egyenjogúan részt vettek a hatalom gyakorlásában, hiába hivatkoz
tak arra, hogy 1690 óta a bunyeváookikal együtt teljesítettek katonai szolgá
latot, hogy a város terheit közösen viselik — a magas hivatalok a katoli
kusoknak adtak igazat.
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Sok -baja volt Szent Mária városának. A szerbek jiogaikat követelték. 
A városi tanács a szabad •királyi város címét akarta. A vármegye pedig nem 
akarta. A vármegye örült a viszálynak, s igyekezett megkefctőzni. A polgá
rosításkor megcsappant népességet telepítéssel pótolták. Kecskemét környé
kéről több magyar család költözött ide. Az 1748-ból származó adólistán még 
759 név szerepel. Ebbál 586 bunyevác, 65 szerb, 56 magyar és 52 nemes. A 
magyar nemzetiségű lakosok elényesző kisebbségben voltak A politikában 
nem sok vizet zavartak. Sőt, elég nehezen illeszkedtek bele az új környe
zetbe. Szegények, tanulatlanok voltak. Nem értették a városban divatozó 
ügykezelést. Sokallták a terheket. Ezért illetlenkedtek, szidták a tanácsot. 
Indulatoskodás, a tilalmak áthágása miatt gyakran vendégeskedtek a fog
dában., Foglalkozni kellett az ügyükkel. Annál is inkább, mert sérelmeiket 
közvetlenül a kamarai jószágigazgatónak mondták el bizonyos Balog András 
és Gál István révén. Titokban összegyűjtötték adókönyvecskéiket, s vala
milyen idegennel megbíráltatták, mivel maguk hadilábon álltak az írás és 
olvasás tudományával. A vármegye melléjük állt (csak a szerb kérdésben 
pártolta a várost), s így sikerült szaporítani a tanács gondjait.

A tanács — átlátott a szitán — elnézte a 'magyarok megioko Laitlan fel
lépését. (Enyhítő körülménynek vévé tudatlanságaikat és félrevezetettségüket.) 
De a két főigazgatót megintette, mondván, hogy a jövőben több tisztelettel 
viseltessenek a tanács tagjai iránt. A tisztelet vonatkozásában is rosiszul 
álltak a dolgok. Egy rendőri hirdetményiben' ilyen fenyítések állinak: aki 
káromkodik, istennek nem tetszőt, embernek kedvetlent mond, minden ká
romkodásért huszonöt botot kap; minden ítélet nélkül; midőn a közbiztos, 
vagy a hajdú valakihez küldetik, senki ne ímerészelje őt szidalmazni, külön
ben huszonöt botot kap; aki őt megüti, vagy épipen kidobja, ötven botot kap; 
ha valakinek a disznai a búzába mennek és kárt okoznak, azok agyon lövet
nek; senki ne merészelje a tanácsnokokat az utcán vagy a kocsmában szidal
mazná; ha valamelyik tanácsnok valakit megsértett, ez jelentse be a bírónál; 
ha valakinek pőre van mással, szokás szerint iné civakodjanak és ne szidják 
egymást az utcán, mert a kezdő fél huszonöt botot kap.

A magyarok ügye ölsimult. Akkor jöttek a nemesek! Már a polgárosítás 
kezdetén (huszonhét inemes család ólt Szent Mária falai között) megpróbálták 
lerázni a közterheket. Polgári télkéken laktak, s ezek — a privilégium értel
mében — a város fennhatósága állá tartoztak. A vármegye melléjük állt. 
Fujgatta is őket. A város viszont úgy vélte, ha a nemesek nem akarják-telje
síteni polgári kötelezettségüket, költözzönek más helyre. A városnak igaza 
volt, de a nemesek nem respektálták. Mivel a szép szó nem használt, fegyver
erővel kényszerítették őket a közteher viselésére. Nagy bűin! Mária Terézia 
országában. Az acsarkodó vármegye szomszédságában. Majidnem forradalom.

A nemesek keserves hangú folyamodványokat terjesztettek a vármegye 
elé. Elpanaszolták, hogy mikor egy császári ezred a városfalán tartott pihenőt, a 
tanács elébük küldte egyik tagját, aki a három kapitánynak egy-egy akó jóféle 
bort ajándékozott, megsértetvén veílük, hogy csak a nemesek házaiban tele
pednek és fegyverrel fuvarozásra kényszerítik őket Néha megverték, fenye
gették a nemeseket: ha kivonják magukat a katonatartás ós a fuvarozás alól, 
akkor (a futakiák példájára) kiirt aitnak. Végüil szerződés állította helyre a 
békét, s aki a nemesek közül nem fogadta el a feltételeket, (mehetett Mádi- 
ticsre vagy Telecskára. A vármegye sohasem bocsátotta meg Szent Mária 
városának, hogy elbánt a nemesekkel. Ha tőle függ, oda a szabad királyi 
város büszke címe!

A NEGYVENNYOLC

Több mint száz éviig tartott a felekezeti háborúság. A nemzeti ébredés 
hajnalán, az 1848—49-̂ es polgára forradalom tovább élezte és új tairtalommail 
telítette az ellentéteket. A  hosszadalmasan és komótosan polgárosiodó horvát- 
ság elfogadta a tizenkét pontot, vállalta a forradalmat és — Jelašić fenyegető 
hadmozdulatai, Kossuth pozsonyi ingerült kirohanása ellenére — kitartott 
mellette. Még akikor is, amikor a vajdasági szerbek kardot rántottak Bécs 
mellett.
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Szabadka nem nagyon kapkodott a kard után. Olyan lehetett, mint 
most: megvárt, mi lesz, mát mondanak Pozsonyban, máit írnak az újságok, 
azután aiz emberek kimentek az (utcára, a céhék zászlajáról leszedték a két
fejű sast és — ‘mint Iványi mester mondja — »»közhelyek, kocsmák és mulató
helyek mindig tömve valának.. .« Volt egy nyilvános gyűlés, ahol elfogadták 
a tizenkét pontot és nagyon kihangsúlyozták, hogy az országot újjá kell 
alakítani a jog és kötelesség egyenlősége alapján! Egyébként a tizenkét 
pontot magyarázattal, magyar, bunyevác és német nyelven kinyomtatták, 
hogy aizok igazi értelmét mindenki megismerje. Végüil hálát adtak a jó isten
nek, hogy minden ilyen szépen elintéződött. Honnan tudták volna, hogy 
akkor még semmi sem intéződött eil...

Voltak tisztújítások, küldöttségek jöttek-mentek, és el kel-lett nézni 
egy-két indulatos katona hatalmaskodását. Gróf Véosey tábornok például 
Szegedről üzente: »És ti vakbuzgó illírek vagy rácok, kiknek tán gyönyö
rűségtől a rabló csordákat tetteikben utánozni — gondoljatok azon órára, 
mely — ha isten van! — számotokra bizonyosan él jövend!« Szabadkán meg
állapították, hogy ezek a szavak — (bár lehet, lelkesült kebelből fakadnak — 
csak szólamok ...

Sokkal nagyobb gond volt, hogyan lehet megóvni a várost a vesze
delemtől. Mert amikor a kormány Debrecenibe költözött és Widischgraetz 
bevonult Pestre, a szerb csapatok a csatorna mentén áttörték a sáncokat... 
Az a csendes szép vidék, Feketics, Lovóenac és Kishegyes környéke, meg a 
Ttisza mente, hadszíntérré változott, a lakosság »a janiuáriusi zord időben 
futott, menekült, helységről helységre, mint a hömpölygő hógamody mind
jobban szaporodott.« Január végén hiába könyörög kétségbeesetten katonai 
segítségért a város, a honvédelmi bizottmány nem válaszol. A  dolgok egyre 
rosszabbra fordultak...

Február végén (1849) a szerb katonaság bevonult Zomborba, majd 
Zentára. A  szabadkaiakat elfogja a félelem: nők, gyermekek a tölgyes erdő
be meg a szőlőkbe .menekülnek. A  férfijnépet mozgósították és várták a táma
dást. Támadás helyett küldöttség jött: adják fel a várost. Nem adták. így 
került sor a szabadkaiak egyetlen haditettére az útókor sok historikusának 
bosszantására. Március ötödikén bizonyos Schmied Pája nevű kém jelentette, 
hogy Bajmok felől négy-ötezres sereg közeleg, két ágyűüteggel. A város 
akkor már tízezer fegyverest szólíthatott hadba. Délelőtt tíz óra körül fel- 
kerekedett .a had és elindult Bajmok felé. A  kaponyai csárdánál megszólaltak 
az ágyúk. A szerb sereg a völgy keskeny hídján próbált átkelni, de a völgyibe 
szorulva lecsökkentette a manőverezés lehetőségét, a huszárok rohamának 
ellenállni nem tudván, felbomlott rendben elhagyta a csatateret.

Szabadka és Zambor között megszületett a kaponyai diadal, vagy a 
kaiponyai vereség... Ahogy tetszik! A csata színhelyén mindenesetre kétszer 
emeltek emlékművet és kétszer pusztították el. Ebben az ütközetben a győz
tesek közül legjobban aiz első köri nemzetőrök tüntették ki magukat a szerb 
Lazar Veselinović vezénylete alatt. Milyen lehetett az itt megütközött hadak 
nemzetiségi Összetétele, azt nem tudni, de hogy a kaiponyai csaita legmeg- 
siratottabb áldozatát Giuseppe Paganininek 'hívták és olasz nemzetiségű volt, 
az bizonyos. Mindenesetre Szabadka polgársága ekkor nyert először és utol
jára — igazi csatát!

Később még egyszer végigsöpört a hadak (pusztító áradása Bácska 6í[k 
földjén. Januárban volt a nagy néps-zaladás észak felé, március végén észak
ról jött a bosszú. Perczel Mór serege március 24-én Gsantavér körzetében 
gyülekezett és indított Összpontosított támadást Szenttamás ellen, amely »áp
rilis harmadikán bevétetett és borzasztóan lakóit.-« Május végén azonban már 
Jelašić serege fejlődött fel Dél-Bácská'ban, de csodák csodájára csak Csanta- 
vérig jutott el, amely szintén borzasztóan lakolt, ám később a horvát bán 
seregei mégis a bunyevác pusztákról kényszerültek vissza. Ez aiz, amit nem 
értenek a későbbi bán még későbbi eszményesítői. Hogyan futamodhatott 
meg Jelaaić a bunyevác puszták mezsgyéjéről...

Negyvennyolc sok gondot okozott a későbbi korok ideológusainak. A 
pánszláv eszmények ápolói árulással vádolták a horvát értelmiséget, mert a 
»szláv politika« ellen foglalt állást. Petar Pekió a Povijest Hrvata u Vojvodini
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című könyvében ilyenformán mentegeti a horvát értelmiséget: a szer-bek elő
nyösebb helyzetben voltak, a magyarok részéről nem fenyegette őket köz
vetlen veszély, Újvidéken és Kjariócám azt csináltak, /amit akartak. Az ő fel
adatuk lett volna közeledni a bunyevácok felé. Elsorolja, hogy a szerb lakosság
— régi sérelmeinek viszonzásaképpen — a bunyevácoktól akarta elvenni a 
földet, a házat, a jószágot. Ezenkívül Karlócán túlságosan hangsúlyozták 
Vajdaiság szerb jellegét, pedig itt — főleg Bácskában — sok horvát él! Pekić 
vádolja a szerb politikusokat, mert nem tettek különbséget a felekezet és a 
nemzet között. »"Nem volt könnyű a testvérháború — állapítja meg —, de az 
adott körülmények között, szorongatott helyzetükben, a bunyevácok más
képpen nem cselekedhettek.« Egyik mondatára érdemes külön felfigyelni: 
»A  forradalmi ifjúság felhívása és a tizenkét pont nem sértette a 'bunyevácok 
érdekét.«

Megsejtette, hogy a szabadkai horvátok negyvennyolcas magatartását 
nem pusztán felekezeti és nemzeti érzület sugallta. A felszín mélyebb oko
kat rejteget, hiszen nemcsak a szerbekkel kerültek szembe — JelaSiótyal 
is! Jelaáictyal, aki 1848. július 4-én fehér lovon, ragyogó népi öltözetben 
vonult Zágráb utcáin, a báni méltóság átvételére. Olyan öltözetben, ami
lyent még horvát bán nem viselt: piros mente, fehér mellény, kék nadrág, 
piros süveg, illír címerrel! Körülötte fényes kíséret, csupa nagyurak, neme
sek és magas rangú katonák.

Pompás, látványos hazafiság! Magasan csillogott, de keveset ígért.
Edvard Kardelj A szlovén nemzeti kérdés fejlődése című könyvében 

megállapítja: »Kossuth követelései és a horvát követelések között óriási a 
különbség. A horvátokéban — a jobbágyság megszüntetésére vonatkozó 
homályos követelés kivételével — nem található egyetlen időszerű demok
ratikus igény sem. Ez voltaképpen az ellenforradalom nemzeti színezetű 
programja volt.« A magyar mágnások a horvát reakcióban szövetségest 
találtak a forradalom ellen. A megosztott népek nemzeti védelmi pozíciói 
gyengültek és hatványozottabban jutották kifejezésre a magyar liberális 
burzsoázia terjeszkedő és elnemzetlenítő törekvései.

Kardelj így foglalja össze az események történelmi tanulságait: »Win- 
dischgraetz és Jelašić szövetsége legyőzte a forradalmat. A győzelem után 
megtörtént az, ami várható is volt — amint Marx mondja —: amit a ma
gyarok büntetésül kaptak, ugyanazt kapták a szlávoik jutalmul. Bár való
jában ez sem pontos, mert a németek is, magyarok i's ezekben a 'harcokban 
olyan politikai erőket mozgósítottak és építettek ki, amelyek pillanatnyi
lag le voltak ugyan győzve, de nem voltak megsemmisítve. És ezért a reak
ciónak számolnia kellett és számolt i>s velük. Tíz évvel később éppen ezek 
az erők döntötték meg a Bach-rendszert, és 1848 ekkor állt másodszor is 
bosszút a szláv népeken.«

a  v á r o s h á z á n  h á r o m n y e l v ü s é g  d iv a t o zo t t

Szabadkán soha nem volt olyan sok magyar (az erőszakos magyaro
sítás évtizedeiben sem), mint közvetlenül a forradalom bukása után. Az 
1850-es -katonai össizeírás 48 958 lakost talált a városban. Meghökkentő adat: 
három évvel előbb a lélekszám 41 707 volt. A szaiporulat 7251 lélek! S miilyen 
három év alatt! — 1848 májusától 1849. július 30-áig (ekkor vonult be a 
III. császári hadtest) valójában hadszíntér, áldandó katonai felvonulási terü
let a város, majd ostromállapot, ami — akárcsak a háború — aligha ösztö
nözte a természetes szaporulatot. Mégis a háborús idők viszontagságai őrzik 
a népesség gyors emelkedésének titkát. Csaták mezsgyéjén, a forrongó Bács
ka peremén menedéket ígérő fészek: menekülők ezreit fogadta be, s a me
nekülők legtöbbike magyar volt.

A katonai összeírás nemzetiségi vonatkozású adatai nemcsak erre 
utalnak. A 48 958 polgárból 29 558 magyarnak, 13 894 horvátnak, 2676 szerb
nek, 826 németnek vallotta magát. Az egyéb nemzetiségűek — cigányok, 
csehek, románok — részesedése 3,9 százalék. A »struktúra« viszonyiszáimai 
meghökkentöbbek a lélekszám emelkedésére vonatkozó adatoknál. Ha a nem
zetiségek részesedését összehasonlítjuk az 1788-as adatokkal, szembeötlő vál
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tozásokat észlelhetünk: a horvát lakosság létszáma — hatvankét esztendő 
alatt — 3149 lélekkel, vagyis 18,5 százalékkal csökkent! A  magyarok száma 
26 561 léitekkel nőt. Tízszeresére emelkedett. A  szerb nemzetiségű lakosság 
száma nagyon enyhén, 36 százalékkal emelkedett. A  meglepő adatok, több 
kérdés tisztázását igénylik.

Különösen a horvát-probléma kívánja az elfogadható magyarázatot. 
A visszafejlődés aránya hatalmas, szinte hihetetlen. Az ember hajlamos 
kételkedni az adatforrás hitelességében. Vagy szemleletének, érzésvilágának 
megfelelő magyarázatot keres. Általában a magyarosítást emlegetik. A  tel
jesebb tájékozódás érdekében el kell mondani; a polgári forradalom előtt 
államhatalmi eszközök nem álltak a magyarosítás szolgálatában; a közigaz
gatás és a közoktatás a néimet nyelvet részesítette előnybe. A  tanügyeket 
Mária Terézia idejében kezdték rendezni: az iskolákban magyar, német és 
horvát tanítók tanítottak, de a német nyelv oktatása kötelező volt. A  tan
könyv egyik oldala a tanuló anyanyelvén íródott, a másik német nyelvű 
szöveget tartalmazott. (Állítólag jó módszer — de nem sokan tanultak meg 
németül.) A  rendszer alapjában véve 1848-ig nem változott. 1849 októberé
ben a kormány beleszólt a tanmenetbe. Kimondta: a tannyelv legyen az 
anyanyelv. Szabadkán kissé zavarosan értelmezték a rendeletet: elfogadták, 
hogy tannyelv legyen az anyanyelv, de hozzátették: többnyelvűség esetén a 
többség nyelve legyen a győztes. A majorizáoiónak e »nagyszerű« lehető
sége tiszavirág életű maradt: már 1850. szeptember 30-án a Szerb Vajdaság 
területére új országos tanhatóságat nevezett ki a közoktatásügyi miniszter, 
s megváltoztatta a tanmenetet.

Másrészt a népszámlálást osztrák katonai hatóságok hajtották végre 
a S-zenb Vajdaság területén, olyan idősizakban, amikor a polgári közigazgatás 
szerb nyelvű hivatalos bélyegzőt használt. Nemigen valószínű, hogy a város
ban állomásozó császáriak meghamisították a népszámlálás adatait. Hiszen 
Haynau volt az úr! Minden csoportosulás tilos, a •politikai egyesületek, gyü
lekezések »eltiltaifctak«, a kocsmákat este kilenc órára be kellett zárni. Aki 
pedig — a rendelkezés értelmében — »valamely forradalmi jelvényt, kokár
dát viselni merészel«, azt »rögtönítélő bíróság elé fogják állítani és agyon- 
lövetni. . .« Rendkívüli állapotok voltak. A  katonákat el kellett szállásolni. 
Minden hivatalnoknak és tanítónak a katonai törvényszéket kellett meg
győznie, -hogy nem forradalmi érzelmű. Még a feroncrendi barátokat ás Te
mesvárra idézték. A katonai rezsimnek aligha lehetett érdeke meghamisítani 
az összeírás eredményét.

A polgári közigazgatás berkedben (csak községi ügyek intézésére volt 
illetékes) a hivatalos nyelv kérdése körül valóságos nemzetiségi zűrzavar 
támadt. Sveitozar MÜdutinoviié tanácsnok a birodalmi alkotmány ötödik .pontja 
értelmében indítványozta, hogy a jegyzőkönyvet szerb nyelven kell szer
keszteni. Javaslatát csak részben fogadhatták el. Hol németül, hol szerbül, 
hol magyarul vezették a jegyzőkönyvet. Háromnyelvűség divatozott a város
házán! A város nevét háromféleképpen írták: Sdboticának, Szabadkának és
— nyilván Mária Terézia emlékére — Maria-Theresiopolnak. Mindez hatott 
a közhangulatra. Mégis, a horvát lakosság jelentős része tüntetőleg magyar
nak vallotta magát. Erőszakos nemzetlenítés után erre aligha kerülhetett 
volna sor. A  császári katonaság által megszállt városban imi értelme lehetett 
a magyarkodásnak? Valami mást jelentett a idolog. Talán a polgári demok
ratikus forradalom céljaihoz való ragaszkodást? Az abszolutizmus tagadá
sát? Ilyesmit jelenthetett, mert sok »magyar« — nem tudott magyarul.

A katonai összeírás adatai ezért pontatlanok. Harminc év múlva, 
1880-ban alaposan megváltozott a kép. A 61 367 lateosú városban a magya
rok részesedése 60,9 százalékról 49 százalékra (!) csökkent, a horvátoké 28,3 
százalékról 43,3 százalékra emelkedett. A  horvátok száma megkétszereződött 
A magyaroké alig változott. Pedig ezt az összeírást a módszeres magyaro
sítás kezdetén csinálták! A maigyar nacionalizmus a kiegyezés után, a -nem
zeti burzsoázia politikai hatalmának erősödésével kiezd terjedni. Szabadka 
társadalmi szerkezetében a munkásosztály még jelentéktelen réteg. Az ipar
ral 3006 férfiú és 383 nő foglalkozott (beleszámítva az üzletvezetőket, segé
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deket, munkásokat és alkalmazottakat), a kereskedelem pedig — a boltosok
kal együtt — 790 férfiút és 181 nőt foglalkoztatott. A lakosság nagy többsége 
földműves, több mint negyven százaléka kint a pusztán, szálláson lakott.

A hosszú évtizedekig szunnyadó horvát nemzeti öntudat bontajkozása 
arra a korra esik, amikor az elnyomást államilag intézményesítették. Ettől 
kezdve minden 'közéleti megmozdulás a nemzeti ellentétek jegyéiben zajlik. 
A hivatalnokok általában t e r m é s z e t e s n e k  tartották, hogy a horvátok 
elfelejtik az anyanyelvűket. Az államnyelv elsajátítását a k o r s z e r ű s é g  
igényévé magasztalták. (Az asszimiláció bajnokai gyakran hivatkoznak a 
korszerűség elvére!) Érveik azonosak a mindenkori államnyelv rajongóinaik 
érveivel. Az etatista nemzetfelfogás az »államalkotó nemzet« tulajdonságai
nak misztifikálásával, az állam hatalmi eszközeinek teljes igénybevételével 
alkalmazta az asszimiláció módszereit.

Az asszimiláció fogalmának gyakorlati, politikai értelmezésében árnya
lati eltérések tapasztalhatók. Eredeti nyelvtani értelme a hasonulás, idomu
lás, a beolvadás. Nemzetiségi vonatkozásban leginkább a beolvadás folya
matát jelöli. Erőszakos és önkéntes változata van. Létezik államilag veze
tett és szorgalmazott tömeges beolvasztás, jóindulatúlag elvárt egyénenkénti 
idomulás, és végül: az önálló jellegükben meghagyott nemzetiségek lojális 
magatartásának fokozása az álammal, illetve az államfenntartó nemzettel 
szemben. Mind a burzsoá állam kelléktárából való. Az állam által szorgal
mazott beolvadás aligha lehet önkéntes. Van azonban egy másik, egy társa
dalmi jellegű folyamat/ami nem mindig fedi az állami szándékot. Az integ
rálódás. Az életben egymásra utalt emberek, csoportok, biológiai, társadalmi, 
kulturális ötvöződése. Már a személyi szaibadság tartozéka.

A RANG-NEMZET VONZÁSÁBAN

A nemzet bölcsője az osztályharc porondján, forradalmakban ringott. 
A franciáknál az átalakított rendi gyűlés, jogait a francia nemzet jogaival 
azonosította. 1789. június 17-én törölte a »rendi gyűlés« meghatározást, s 
magát az e g é s z  n e mz e t  képviseleti és törvényhozó testületévé nyilvá
nította. Az egész úgy lett egész, hogy bizonyos részek kihullottak belőle. 
Ezek nélkül — sőt ezek ellen — született a nemzet.

Osztályjellegét a forradalom méhéből hozta magával. Hiába mutat
kozott később az összetartó abroncs szerepében. A homogén látszat mögött 
tagolt közösség rejlett, ellentétek feszültek. A homogén látszat ápolása — 
osztályérdek. Természetesen a kiszákmányolás lehetőségeit birtokló osztály 
érdeké. Ezért a munkásosztály a tőke uralma elleni harcban szükségszerűen 
tagadta a nemzet burzsoá értelmezését. Ahogyan tényleges ereje fokozatosan 
társadalmi hatalommá érett, úgy hullottak ki a nemzet testéből az ellen
séges érdekek bacilusai.

A szocialista forradalomban megtisztul a nemzet. Mivel a kisajátítók 
kisajátításával az élet nélkülözhetetlen javait termelő osztály kerül hata
lomra, a nemzet sem lehet többé a társadalmi kizsákmányolás eszköze. 
Ebből adódik, hogy a munkásosztály csak a nemzeti egyenjogúság igenlé
sével, méltánylásával és a k a r á s á v a l  teljesítheti történelmi -hivatását. 
Történelmi hivatását adná fel, forradalmi lényét tagadná, ha részleges nem
zeti édekek alapján elkülönülne, -begubózna. Vagy önmagát sorvasztaná, 
vagy a nemzetek közötti kizsákmányolás melegágyát készítené elő. (Ezt a 
munkásosztály nevében uralkodó bürokratikus kaszt megteheti — a mun
kásosztály nem.)

A nemzet és a társadalom osztálytagozódása közötti kapcsolatok és 
kölcsönhatások felismerésének különösen fontos szerepe van a múlt esemé
nyeinek értékelésében. Ez az, amit a nacionalista szemlélet általában kike
rül: a kölcsönhatások mellőzésével a nemzetiségi viszonyok történelmi ala
kulását eszmeileg leegyszerűsíti »a magyarok«, »a szerbek«, »a horvátok« és 
a többiek viselt dolgaira, cselekedeteire, s ennék alapján a jelen és a jövő 
kérdéseinek megoldását is csak amolyan osztozkodási alkudozásoktól várja. 
Az alkudozás, viszály kodások, feszültségek, vádaskodások hordozója, a nem
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zeti romantika kísértéseinek valóságos tenyésztelepe. Ez a szemlélet a nem
zetiségek természetes Integrálódásában — sőt még a vegyes házasságokban 
is — sötét veszedelmet lát.

Nézzük most a magyarosítás korát. Az alkudozások szólamai között 
gyakran ismétlődik a »sok évszázados« elnyomás. Vallójában a kiegyezés 
után kezdődött a folyamat. Mert az »államalkotó nemzet«-hez való vonzó
dást mégsem azonosíthatjuk a nemzeti burzsoázia által később meghirdetett 
és különböző hatalmi utakon érvényesített beolvasztási politikával. Az úgy
nevezett »államalkotó nemzet« viszont sohasem volt azonos a modern nemzet 
fogalmával. Osztálytársadalomról lévén szó, tehát egy réteg — a kizsákmá
nyolás lehetőségeinek birtokosa — játszotta a nemzet szerepét. A  vezető 
elem. A nemesség.

A polgári forradalom (1848) előtti alkotmány huszonötödik paragra
fusa ezzel kezdődik: »Magyarország a mostani fölséges uralkodó házban 
örökös monarchia, melynek feje a király, a végrehajtó hatalmat kizárólag 
s egész terjedelmében gyakorolja: a törvényhozó hatalmat s adóztatási jogot 
pedig a magyar nemzettel, mély alatt azonban Werbőczi szerint csak a n e- 
m ess ég értetik, olyformán osztja meg, hogy ennek megegyezése nélkül, 
sem törvény nem hozhatok, sem el nem töröltethetik, sem nem magyaráz- 
tathatik. . .«

A nemzeti hovatartozáshoz az kellett, ami a magasabb ranghoz. Le
hetett valaki származása tekintetében szerb, horvát vagy szlovák, ha ne
messé lett, a magyar nemzet tagjává vált. Szabadkán »magyarabb«, a katona 
ősöktől nemességet örökölt horvát anyanyelvű államfenntartó, mint a Kecs
kemét környékéről telepített (vagy távolabbról szölkött) jobbágy, aki — 
mellesleg — írni, olvasni se tudott. Mivel a nemesi nemzet tagjának lenni 
rangot jelentett, érthetőbbé válik, miért nyilvánították magukat annyian 
magyarnak az 1850-es katonai összeírás alkalmával.

A horvát nemesség és polgárság felső rétegei a kiegyezés után tény
legesen elmagyarosodtak: így maradhattak az »államfenntartó nemzet« tagjai. 
Lényegében osztályhelyzetükhöz ragaszkodtak. Késleltetve a horvát nemzeti 
öntudat érlelődését, a nyelv és a nemzeti -kultúra fejlődését. Tévedés volna 
a folyamatot az erőszakos államhatalmi magyarosítás következményének 
minősítem. Nem a hatalom nyomásáról van szó. Ellenkezőleg: a hatalom
ban való osztozásról.

Külön figyelmet érdemel az egyház szerepe. A polgárság felső réte
gének elmagyarosodása késleltette a nemzeti értelmiség fejlődését: a nem
zeti értékek, a nyelv és -a kultúra ápolását szükségszerűen az egyház vállalta 
magára. A kiegyezés után, Strossmayer és Mažuranić hatására kezdődő moz- 
mozgalom, klerikális berkekből indult. Iván Antunovic kalocsai érsek, látva 
az elnemzetlenedés fenyegető arányait, 1869-ben tanácskozásra hívta Sza
badka horvát értelmiségét. A megbeszélésen többnyire egyházi személyek 
vettek részt. Antunović a nemzeti öntudat ébresztésének fontosságáról be
szélt. Alig fejezte be mondanivalóját, amikor az illír mozgalom régi, lelkes 
híve, dr. Zomborcsevics Ferenc ilyen szavakkal hökkentette meg a részt
vevőket: »Ivó testvér, elkéstél a javaslattal. Mi már elmagyarosodtunk.«

»Gyerünk, Bozo — fordult Antunović érsek Ambrozije Sarčevićhez —, 
nincs itt semmi keresnivalónk.« Még ugyanabban az évben bejelentette, hogy 
megindítja az első horvát nyelvű újságot. 1869. augusztus 15-én kibocsá
totta az előfizetési felhívást, 1870. március 19-én pedig megjelent a Bunje- 
vačke i sokačke novine első száma. Két év múlva Szabadkán új horvát 
nyelvű lap indul, a Misečna kronitka. Majd Iván Mihajlovié, a bajai tanító
képző tanára megírta a Gramatika ilirskog jezika című tankönyvét.

A mozgalom, az értelmiség megosztottsága ellenére, gyorsan fejlődött, 
s ez — Pekić szerint — »kiváltotta a magyarok ellenszenvét, akik gyanúsan 
szemlélték a bunyevác szellemi ébredést. A bizalmatlanság sok horvátot arra 
késztetett, hogy lemondjon nemzetiségéről.« Kik mondtak le a nemzetisé
gükről? A legtehetősebbek. A Vojnics és Latinovics családok. És bizonyos 
értelmiségiek, akik saját anyanyelvűket »túl egyszerűnek« vélték. A rang- 
nemzet elitje átpalántalódott a »nyelv-nemzet« elitjébe. A rang-nemzet nyel
ve, a latin helyett a magyar került kiváltságos helyzetbe.
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Mire a mozgalom hatékony politikai erővé érett, az etatista magyar 
nacionalizmus is felfejlődött: az 1877-ben alakult Bunjevačka pučka kasinát 
a belügyminiszter »bezáratja. Egy év múlva engedélyezi a kaszinó működé
sét, ha a nevéből kihagyják a »bunjevačka« jelzőt! Meg ha a bunyevácok 
a kormánypártot támogatják a választáson. A Pučka kasina a horvát szel
lemi, társadalmi és politikai élet központja lesz. 1880-ban, vezetőségének 
javaslatára, a belügyminiszter leváltja a polgármestert Megalakul az úgy
nevezett Bunyevác Párt, amelynek választási programja: összefogni a horvát 
erőket és kibuktatni a magyarokat a városházáról. A fő magyar a város
házán Mukits János horvát nemzetiségű Kossuth-párti politikus, aki ellen
jelöltjét, Lazar Mamužićot és híveit pánszlávizmussal vádolja. Hiába. Ma- 
mužić először parlamenti képviselő, majd jelölik a polgármesteri posztra.

HANGOS GYŐZELEM, CSENDES ELNYOMÁS

Két városi -szabályrendelet. Egyik 1883. június 27-én kelt »a kocsmai 
hitel nagyságának megállapítása tárgyában« Mu'kits János polgármester és 
Kujuncsits József főjegyző aláírásával. A  második paragrafus első bekez
dése: »Ezen szabályrendelet a törvényhatóság területén a szokott módon 
kihirdetendő s minden italmérési helyiségben m a g y a r u l  és a t ö r 
v é n y h a t ó s á g  t e r ü l e t é n  d í v ó  n y e  I v e k e n ,  a vendégek által 
könnyen látható helyen kifüggesztendő, s olvasható állapotban tartandó.«

A másik szabályrendelet »nyilvános vigalmak, mutatványok és elő
adások engedélyezése, valamint az engedélyek után fizetendő díjak szabá
lyozása tárgyában« készült, és 1902. szeptember 30-án kelt dr. Bíró Károly 
polgármester aláírásával. Ebből a harmadik paragrafus: »Népénekes társu
latok, orfeumok fellépése a második paragrafus figyelembevétele mellett 
csakis a színi évad elmúltával engedélyezhető. Az engedély c s ak  ma 
g y a r  n y e l v ű  e l ő a d á s o k r a  adható és egy és ugyanazon időben a 
városban csak egy énekes társulat működhetik.«

A két szabályrendelet kelte között majdnem húsz esztendő van. Az 
első még elismeri a »törvényhatóság területén dívó nyelveket«, a másik már 
csak magyar (állam-) nyelvről beszél.

Ez alatt a húsz esztendő alatt egyebek is történtek. Erre az időszakra 
esik Lazar Mamužić polgármestersége.

Hangos politikai győzelmeket aratott a horvát nemzeti mozgalom a 
parlamenti harcok porondján. De mit értek ezek a győzelmek? Látványos 
korteskedés. Reprezentatív diadalmenet. Hangzatos követelmények. Emö- 
gött a szociális ellentmondások óvatos megkerülése. A »hangos politika« 
(hordozójának osztálykorlátoltsága miatt) nem jutott el a társadalom mé
lyebb rétegeibe. Felületen maradt. Reprezentálta, de nem rázta fel a nem
zeti ébredés erőit. Az alkalomszerűen alakult Bunyevác Párt programjának 
szociális tartalma csekély. Fő célja a városháza.

Lazar Mamužić a Bunyevác Párt zászlaja alatt országgyűlési képvi
selő, 1883-ban a községi választásokon győz a Kossuth-párti, elmagyaroso- 
dott Mukits János ellen, aki 1884. január 12-én benyújtja lemondását. Mu
kits hiába vádolta pánszlávizmussal Mamuzióékat. Nem sok vizet zavart. A 
Pucka kasinában teljes az öröm. A hat évvel ezelőtt megnyílt nemzeti gyü
lekezőhely, a nemzeti öntudat élesztője, a szellemi élet központja — meg
hódította a város-politika hadállásait...

De más a látványos politika, és mások a tényleges erőviszonyok. A 
felemás polgári demokrácia elnézte a nemzeti érzés lángolásától hangos 
diadalmenetet, ám a nacionalista uralkodó osztály etatista pozícióiból egy 
tapodtat sem adott fel. Ez a korszak hozta a legerőteljesebb nemzeti elnyo
mást. A legtöbb sérelmet. A polgármesteri hivatal bársonyszékében Lazar 
Mamužić ült, de a közigazgatási gépezet minden rugója, lendítője, csavarja 
az »állami akarat« szerint működött. A hódító nacionalizmus szolgálatá
ban állt.

Megkezdődött a horvát tannyelvű iskolák bürokratikus sorvasztása. 
1894-ben Szabadka belvárosi iskoláiból kitiltják a horvát nyelvet. Minden 
tiltakozás ellenére. Hiába ültek a legfontosabb városi hivatalokban a nem
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zeti érdek legmegbízhatóbb őrei. Nyilatkozatok, tiltakozások nem segítettek.
A kérdés megoldására alkalmas társadalmi erő hiányzott.

Tanúi vagyunk a munkásmozgalom első zsenge megnyilatkozásainak, 
bár az igazi polarizálódás csa'k később kezdődik. Egyetlen tényező szállha
tott szembe az etatista elnemzetlenítési kísérletekkel: a klérus. A »diadal
maskodó« földbirtokos polgárság erre alkalmatlan. Szűk társadalmi bázison 
cseperedett, érdekei túlságosan összeszövődtek a magyar uralkodó osztály 
érdekeivel. Az egyház megerősíthette politikai hadállását az elnyomott 
bunyevác tömegekben. Az érvényben levő (látszólag demokratikus) köz
oktatási törvény lehetővé tette az anyanyelvű oktatást az elemi iskolákban.
A gyakorlatban még a törvényes lehetőséget sem lehetett érvényesíteni. A 
nyelvoktatás ügyében Pavao Kujundžić lelkész javaslattal fordult a horvát 
többségű iskolaszékhez: beadványát »demokratikus úton« — tizenkilenc 
szavazattal nyolc ellenében — elvetették!

A kor .tanulságai ma is időszerűek. A politikai rendszer és az állam- 
gépezet — két dolog. Az etatizmus hadállásait nehéz leszavazni. Merő bár- 
gyúság tőle várni a politikai rendszer demokratizálását. Fabatkát sem ér 
a demokrácia, ha nem érinti az állam hatalomtartó gépezetét. A politika 
feltálalja a nemzeti egyenjogúság jelszavait, — az államgépezet elnyeli. Az 
etatizmus iránti hatékonyság a demokrácia erejének ismérve. Minél több, 
minél erősebb a demokrácia — mondhatnánk Lenin szavaival —, annál 
kevesebb a nemzeti elnyomás.

A jogszabályokban foglalt lehetőségek sem azonosak a tényleges 
adottságokkal. Ezek érvényesítéséért sokszor keményebb politikai harcot kell 
vívni, mint a törvény meghozataláért. Hiszen a haladó igényeket tartalmazó, 
pusztán kinyilatkoztatott jogszabály alkalmas egy másik cél ' leplezésére.
A kisebbség helyzete sokban függ a többségi nemzet hal-adó és reakciós 
erőinek harcától.

Pavao Kujundžić, miután kérvényét az iskolaszék elutasította, az 
anyanyelvi oktatás visszaállítása ügyében a minisztériumhoz fordult. A 
kérvényt egy évig elfektették. Végül visszakerült a polgármesterhez, aki 
tárgytalannak minősítette. A leghevesebb soviniszta uszítás időszakában 
nem lehetett mást várni: betiltják a Kol-o mladeži ifjúsági szervezetet, üldö
zik a horvát sajtót, és ha tíz évvel előbbre pillantunk, láthatjuk a követ
kezményeket:

1900 és 1910 között a horvát nemzetiségű lakosság száma 36 367-ről % 
33 390-re csökkent. De 1900-ban a 81 164 lakosból 20 538, 1910-ben pedig 
93 232 lakosból 17 120 egyáltalán nem beszéli az államnyelvet! Az elnyomás 
írástudatlanságot tartósít, az erkölcsileg meghasonlott renegátok számát sza
porítja. 1900-ban 46 830, 1910-ben pedig 44 300 polgár nem tud írni-olvasni. 
Igaz, 1900-ban a tizenegy éven aluli gyerekek száma 10 365, 1910-ben pedig 
12 263 volt, de ez nem enyhíti az összkép sötét színeit.

Edvard Kardelj szerint Szlovéniában a németesítés! törekvések fő 
módszerei Mária Terézia és II. József uralkodása alatt a következők voltak:
1. A gazdasági behatás. 2. Az állami bürokrácia és 3. Az iskolarendszer. Ha 
a magyarosítás módszereit akarnánk hatékonysági sorrendbe állítani, akkor 
csak a gazdasági behatást kellene az első helyről az utolsóra tenni.

A bürokrácia, bár nem sok sikerrel, de pótolni akarta a gazdasági 
behatás hiányát. »Megállapítható — olvasható az 1910-es népességi statisz
tika megokolásában —, hogy nálunk a magyarságnak a bunyevácságra je
lentékeny felszívó ereje nincsen. Ennek legnagyobb oka alighanem az, hogy 
a bunyevác elem a gazdaságilag erősebb, s földműveléssel foglalkozó nép 
lévén kevésbé mozgékony, s így külső hatásoknak alig van kitéve. Sőt, több 
helyen ellenkező eredményekkel találkoztunk. A napnyugati ugarokban a 
népszámlálás alkalmával sok tiszta magyar nevű egyén vallotta magát bu
nyevác anyanyelvűnek.«

Ezekben az években épül az új városháza. (A  jelképszerű templo
mos, immár idegenforgalmi nevezetességnek nyilvánított épületről nemrég 
egy fővárosi újságíró megállapította, hogy a finn parlament mintájára ké
szült. A  közvélemény egy része bölcs megnyugvással fogadta a »felfedezést«,
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mert a finnekkel, akárcsak az eszkimókkal és a hottentottákkal, soha nem 
volt zavaros ügye a városnak!) A tervezők egyike, Jakab Dezső mást mon
dott a megnyitás ünnepén:

»Higgyétek el, politikailag többet jelent egy 'ilyen maradandó épület, 
mint az idők változásainak alávetett miniszteri rendeletek egész sorozata. 
Minden külső kényszer nélkül, minden drákói rendelet mellőzésével fogják 
majd a nemzetiségi lakók (akkor ez nem a magyarokra vonatkozott!) a 
magyar nyelvet elismerni, látván a magyar formák, a magyar stílus fölé
nyét.« »Sok ilyen épület jobban bizonyítja az uralkodó magyar faj (!) léte
zését, mint az a magyar címer, amelyet a nemzetiségek hivatalos postahá- 
zaira vagy bíróságaira ráraknak Nem gyorsan hat ez az épületkolosszus, 
de annál mélyebben szánt az ember lelkében, és nemzedékről nemzedékre 
fogják tisztelni benne a magyarság elpusztíthatatlan szimbólumát.«

A világháború viharfelhői szaporán gyülekeztek Európa felett. Sza
badka ünnepelt. Sokan nyilatkoztak a megnyitás alkalmából. Az evangéli
kus lelkész félretolta az államalkotó nemzet uralmának szimbólumát: »Ami
lyen magas vagy te, városházánk tornya, olyan magasztos eszméket sugá
rozz az egyenlőség, testvériség és szabadság jegyében polgáraid boldogítá- 
sára.« A görögkeleti plébános: »Dicsőséges munka a városok fejlesztése, ez 
a művelődés és a korral való haladásnak a jele. De a lakosság boldogsága 
csak akkor lesz teljes, ha közötte, a művelődés és a korral való haladás 
mellett, tovább is fejlesztjük a vallás iránti buzgalmat és ebből kifolyólag 
az őszinte testvéri szeretetet.« Milko Izidor író: »Azt kívánom, hogy ez a 
monumentális nagy épület ne csak arányainak a szépségével és építészeti 
stílusának a formanyelvével gyönyörködtesse a szemlélőt, de hogy a város 
polgárai jól is érezzék magukat a falai között, s otthon legyenek abban a 
palotában. . .« »A város új székháza felett ragyogjon örök időkre az isten- 
félelem, a honszeretet és a királyhűség csillaga« — mondta a főispán.

Két év múlva kitört a világháború.
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SZEMPONT

Bodrogvári Ferenc

ÉRTÉKELÉS ÉS ANYANYELV (I.)

Két gondolatot választok kiindulópontnak. Ezek befejezésnek is tekinthetők.
— Egészen fantasztikus — néha tragikus, néha komikus —, mennyire 

befolyásolja az emberek gondolat és érzelem világát, egész gyakorlati tevé
kenységét a nyelvhasználat frazeológiája. Ez a frazeológia az értékelés típu
sától függ.

— Ha a társadalmi rendszer funkcionalitását biztosító »eszközértéke
ket« örökös, abszolút »célértékeknek« kiáltjuk ki, akkor képtelenek leszünk 
életünk humánus, alkotó megváltoztatására.

*

Igaz-e -mindez? Igazolhatók-e ezek az elméleti kijelentések a 
valóság példáival? Befejezésül pedig azt ds meg kellene említeni, mit 
tartok megoldási lehetőségnek.

*

A bemutatás és elemzés kísérletét vajdasági jelenünk példáján 
szeretném elvégezni. Továbbá: elegendőnek tartom, ha csupán egyes
— szerintem szimptomatikusnak vélt — jelenségeket emelek ki az 
általános és sokrétű szintézis helyett, mert úgy tartom, hogy ha a 
minta eléggé jellemző, az általánosítás logikai alapja biztosított. Végül 
pedig úgy vélem, hogy módszeres okokból ezen a helyen más megoldás 
célszerűtlen lenne, hiszen a folyóárat természete, a rendelkezésre álló 
terjedelem és az írás célja — a problémafelvetés és bírálatvárás — 
csupán a javasolt eljárást okolja meg.

*

Kezdjük a második gondolattal!
»A  technika szembefordul a természettel« (Jacques Ellul). Csak akkor 

működik eredményesen, ha törvényszerűségeit betartjuk. Minél fejlettebb a 
termelés technikai szervezete, annál inkább befolyásolja és magához Ido
mítja az egész társadalom szerkezetét; a jogi-politikai rendszereket csakúgy, 
mint a társadalmi csoportok szerkezetét és mozgását, az egyéni gondolko
dásmódot, a kultúrát. A  baj ott s akkor kezdődik, amikor a technológiai 
ésszerűség által megkövetelt alkalmazkodás célértékké válik, noha csupán 
funkaionális, eszközértéké van. Madách falanszter-víziója ezt az emberi 
tragédiát festi. Herbert Marcuse az »egydimenziós társadalom« technológiai 
funkcionalitásához idomult mai embert »szublimált rabszolgának« nevezi, 
akinek hajtóereje >az önzés, végzete pedig az, hogy önzése megcsalja. Ahe
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lyett, hogy mások urává emelné, mások — a számára ismeretlen erők — 
játékszerévé teszi. Ezt az abszurd helyzetet Jean Paiul Sartre így ismeri fel: 
»A  pokol — a mások!«.

A korszerű társadalomban az emberi szabadság, humanitás, valamint 
a társadalmi struktúra funkcionalitásának elembertelenítő értékrendszerei 
harcolnak egymással. Ez a harc a modem kultúra válságában fejeződik ki.

Az ember mindig szükségszerűen, akaratától függetlenül, tár
sadalmi viszonyrendszerbe születik bele és ilyen rendszereket alakít 
ki. Ez határozza meg kultúráját. A meglevő rendszer fejlettségi foká
tól és természetétől függően a kultúra célértékeket, a jövendő vízióját 
vetíti, emeli a valóság elé. Az ember arra törekszik, hogy a jelen 
gyakorlatát az így előrevetített eszményértékekhez igazítsa.

A funkcionális, vagy esziközértékek olyan követelmények (nor
mák), melyek betartása a jelen rendszer funkcionalitását biztosítja. 
Például a marxizmus célja a munka kényszerű, elembertelenítő vol
tának megszüntetése, de a szocializmus adott normaértéke a »Szeresd 
a munkát!«, noha ez a mai munka még mindig elidegenít. A célérték 
megvalósítása a normaérték segítségével érhető el, de nem azáltal 
meghatározott, hanem fordítva. Valóban, a technikai normák betar
tása elengedhetetlen feltétele az eredményesebb termelésnek, a ter
mészet feletti nagyobb 'hatalomnak, az egész emberiség fejlődésének. 
Ha azonban csupán a »Szeresd a munkát!«, vagy »Ne lázadj a rend
szer ellen!«, vagy »Alkalmazkodj a máihoz, hogy jobban boldogulj!«, 
illetve »Csak akkor leszel szabad, ha felismered a tőled független s 
téged meghatározó törvényeket, s betartod azokat!«, eszköz normái 
szabják meg életünket és semmi egyéb, akkor a v á l t o z á s o k a t  
az embertől f ü g g e t l e n  erőtől kell várnunk. Ez pedig a mítoszig, 
az új istenek ember elé tételéhez vezet.

Tisztázzunk egy másik dolgot is! A technostruktúra fejlettsége 
elengedhetetlen feltétele a szabadságnak. Az ultrabaloldali, anarchista, 
vagy »virággyermek« ellenkultúrák rombolva újat teremtésének utó
piája korunkban rosszabb jövő-ígérettel terhes, mint valaha is a Fó
rum Romanumon ortályozó barbárok »naturalizmusa« volt. A marxista 
(és nemcsak marxista) elmélet szerint a mai civilizációt lerombolni 
akaró irracionális »forradalmiság« káros. A jobb társadalom megte
remtése tudatos és kritikai társadalmi akciót igényel, amely a tech
nika vívmányait és a technika jegyében fejlődő társadalmi erők ellen
téteit arra használja fel, hogy ne csak az emberi társadalom absztrakt 
egészének a természet felett gyakorolt hatalmát, hanem a társadalmi 
élet törvényeinek t ud a t o s  ellenőrzését és irányítását — az egyéni 
és az általános érdekek összehangolását — valósítsa meg. Olyan cél
értékeket formáljon, melyek a jelenből fakadnak, de az bírálják; me
lyek víziójellegűek ugyan, de megvalósításuk reális lehetősége bizto
sított, s nem az örökké elérhetetlen mennyország víziói.
A technikai recionalitás a haszonelvűségre épül. Eljárása »szembe

fordul ugyan a természettel«, de forrása biológiai.
»Az az igaz, ami hasznos« elv egyszerű és vonzó, mert biológiai húro

kat penget. Bírálata nehéz, mert a válasz irracionális: »Hagyjuk a nagy sza
vakat, a zsebéből él az ember!«. Az ilyen kijelentés ellen nincs apelláta. Az 
»itt és most« újabban divatos kifejezés valójában azt jelenti: »Ez van, ezt 
kell szeretni!«.

A »van« pedig, például az, hogy a magyar anyanyelvvel »de 
facto« nem sokra megy az ember az érvényesülésért vívott harcban. 
A tömegkommunikáció nyelve nem magyar. Ezért a magyar nyelvű 
kultúra haszonértéke kicsinynek minősítődik. A nyelv csupán leg
kezd etilegesebb eszközfunkcióját tartja meg. A felfogás következménye 
a »beolvadó típusú kisebbség« mentalitása: a kisebbrendűségi, tehát 
vagy agresszív, vagy konformista viselkedés. A nacionalizmus ilyen 
változata káros.
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A kisebbség érzése a sovinizmus védelmi mechanizmusához ve
zethet; az önigazolás kísérletének öntömjénező, másokkal szemben 
türelmetlen, nosztalgikus stb. felfogásához. Az ilyen nézet kizárja a 
haladás gondolatát is.

A kisebbség érzése kritikátlan szolga lelkiséghez is vezethet. 
Például a közhasználatúbb (nagyobb hasznot haj tónak tételezett) nyel
vet beszélőket felsőbbrendűékűnek »eredményesebb embereknek« tar
tom. A megkülönböztetés csupán nyelvi kritériuma azonban elégtelen 
és veszélyes. Egy bizonyos nyelven kifejeződő kultúra mioidig ellent
mondásos, mindig osz t á- l y j  e 11 e g ű. Ha kisebbségem alapját nyel
vemben lelem, akkor nem lehetek haladó osztályöntudatú. Ha »haladó 
voltomat« csupán egy adott »többségi nyelven« érvényesíthetem iga
zán, akkor ez a tény eltorzítja és megcsorbítja az egyenlőség, az egy
más sajátos nemzeti vonásainak megbecsülésével megvalósuló nem
zetköziség és osztályöntudat gondolatát (hogy a gyakorlatról ne is be
széljünk).
Elméleti síkon mindez pozitivizmust-pragmatizmust eredményez. Ab

ból az elméleti feltevésből indul ki (s arra is vezethető vissza), hogy az 
emberi viselkedés nem függ valamilyen előzetesen kiválasztott értéktől.

Ez a megállapítás látszólag ellentmond a kinindulópontként 
rögzített »Ez van, ezt kell szeretni« elv előzetes tételezésének, mert ez 
a kifejezés értékelő jellegű. Lényegében nincs ellentmondás, mert az 
ilyen értékelő 'kijelentések alapja ‘biológiai megokolású, miszerint a 
viselkedés célja a »túlélés«. Ezért az értékelés csak a viselkedés kö
vetkezménye lehet: »a siker az, ami sikerít«. Az értékek nem projek
ciók, hanem az eredményesség kontroliéi vei.
A kultúra — az adott társadalmi környezet milyensége — mindig 

részleges jellegű, mindig a konkrét »túlélési tényezőkkel« meghatározott. 
Ezért a pragmatista viszonyulás mindig sokféle, ellentmondásos »kultúr- 
modell« létezéséről beszél, melyek alapján (s itt ütközik a marxista nézet
tel) valamilyen viszonylag általános jellegű kultúráról beszélni: utópia, üres 
fecsegés, nem gyakorlati kérdés, hanem szellemi ködképződmény, ideológiai 
ballaszt. Az, ami van — az »itt és most« —, annyiféle, ahányféle a konkrét 
tevékenység (tehát végtelenül plurális). Az ilyen »dialektikus« elmélet sze
rint az »itt és most« értéke mindig csak a már megvalósított viselkedéstípus 
után tűnik ki. Az ilyen felfogás nagyszerűen megfelel mind a kapitalista 
vállalkozó szellemnek, mind az absztrakt szabadság rendet nem kedvelő 
bajnokainak, mind a bürokrácia szolgalelkű, »beépülő« sokoldalú változa
tainak. A történelemből csak egy tanulságot vonnak le: alka-lmazkodni az 
idők divatos szavához.

Tételezzük fel, például, hogy politikai előmenetelem tervezésé
ben abból a »pozitív tényből« indulok ki, hogy magyar nemzetiségű
nek deklarálva magam (a nemzetiségi arányok betartásának elve 
•miatt) könnyebben juthatok magasabb politikai státusba. Mozgatóru
góm a haszon. Ezt persze el kell palástolnom az »általános érdekek 
önzetlen képviseletének« frázisával. Ebben az esetben színleg a ma
gyar iskolákért, tankönyvekért, törvényszéki ügyvezetésért stb. mint 
»önigazgató célértékekért« küzdők. Ha azonban a »pozitív tények« »itt 
és most« normái a múltban vagy a jövőben valami mást mutatnak, 
akkor mai célértékeim (névleges eszményeim) megfogalmazását 
módosítom. Ehhez az is szükséges, hogy a konkrét kiállás esetén min
dig kellő homályossággal fogalmazzak, kellően »'dialektikus« legyek 
és kellően szidjam a »merev metafizikát«. Valójában egész »dialek
tikám« metafizika, mert változó világomban csak az Örök Én kőtáb
lája összetörh eteti en.
Tehát a parciális helyzet felismeréséből származó kultúrmodell érté

kelése mindig utólagos. Viselkedésmódom felszínes kaméleonsága mindig 
megcsontosodott változatlanságot — biológiai embert — takar, akinek önis- 
tenesítése feltételezi a felette álló erők istenítését. Célértékeim mindig a 
funkcionalitás szabály értékei vei meghatározottak. Viselkedésem individuá
lis. Szabadságom a felismert szükségszerűség, Fortuna istenasszony szeke
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rének ügyes elcsípése a kellő időben. Az élet tehát tippelő szerencsejátéknak 
tűnik, melyben minden elmélet eszköz. A szocializmus, humanizmus például 
üres frázis, de igen hasznosítható frázis. A szerencsésebb, jobb életről be
szélő 'kultúrmodellek s ezek értékrendszerei számomra »áltudományosak«, 
mert a tudományt az »itt és most« pozitív tényei objektív regisztrálásának 
tekintem. Ezért a funkcionalitás tényeit bíráló, azokat túlhaladni kívánó 
elméleteket (például a marxismust) nem tartom a »túlélés« biztosítékainak. 
(B. F. Skinner Az emberi viselkedés tudománya című munkájában kérdé
sesnek mondja, hogy egy meglehetős jólétet biztosító kormányprogram jóvá
hagyásra lel-e az energikus, produktív és inventív világ részéről.)

Ez a mentalitás (sőt ha tudatos, akkor politikai-filozófiai elmélet) 
önigazolásként a tudományosnak nevezett érvelésre hivatkozik, de a »tudo
mányos elemzés szükségessége« mindig irracionalizmust és volointarizmust 
takar.

Egyrészt az ilyen emberek a leghangosabb »önigazgatók« és kulturális 
reformátorok. Vázolt gondolkodásmódjukbói az következik, hogy a kultúra 
általános tervezése illuzórikus. A tervezett modell megvalósításakor az 
ellenőrzés lehetősége mindaddig hamis kérdés, amíg nem kutatjuk 
ki »tudományosan«, hogy milyenek lennének a következmények, ha az ellen
őrzést X, Y vagy Z végezné. Ezért tehát minden tervezés, irányítás csupán 
»centralizmus«, »etatizmus«, »szabadságfosztás«, »tapogatózás« stb., mert 
mindig van egy Y és egy Z. aki m á s k é p p  tenné. Az ilyen véleményezés 
megnehezíti, sőt lehetetlenné is teheti a konkrét társadalmi akciót (noha 
részben a vak próbálkozás veszélyére is figyelmeztet). A baj az, amikor a 
bírálat túlzott »tudományos óvatossága« romboló. Nézzünk példákat ás.

A pancsovai magyar tannyelvű gimnáziumi tagozatok körüli — 
a napi sajtóból jól ismert — huzavona lényege a következő. A terve
zett magyar tagozatok modellje az »itt és most« bizonyos részérdekei 
miatt sokaknak célszerűtlen. Az érvelés kétféle. Állítólag nincs »tudo
mányosan« kielemezve a megnyitás minden lehető követelménye (ami 
lehetetlen is — B. F.), tehát az egész dolog csupán »tapogatózás«, 
illetve »ideológiai nyomás«. Ez az érvelés a magyar nyelvet csupán 
másodlagos értékű eszköznek tartja és semmi egyébnek. A másik ér
velési mód eleve nagyra értékeli az anyanyelvet, anyanyelvű kultúrát 
stb. De, úgymond, ezt az ideális célt még nem időszerű megvalósítani, 
mert a »gazdasági alap meghatározza a felépítményt« dogmájára hi
vatkozva a megvalósítási kísérleteket a »koraiság hibájából származó 
utópiának« tartja. Harmadrészt, az ilyen megvalósítási kísérletek, a 
magyar nyelvű tagozatokért indított társadalmi akció »centralisztikus 
beavatkozás az önigazgatásba« (értsd: egyes tanár »elvtársak« és »elv- 
társnők« szűklátókörű véleményébe). A lényeg pedig: »A  fejlődés 
csupán az a d o t t  struktúra objektív determinizmusa, melyet a tudat 
csupán Fortuna-szekere stílusban ragadhat meg felismervén az »újabb 
most« valakinek célszerűségét«. És ez a tudomány és ez a dialektika.

Hasonló a helyzet például az új pedagógiai -akadémiák létesítése 
körüli vitákban is. A mai tanítóképzők reformja időszerű. Valóban 
olyan szükséglet, melyet ki kell elégíteni, nem csupán azért, hogy 
»túlélhessük« (értsd: hogy ne legyen pillanatnyi statisztikai tanítófe
lesleg), hanem olyan célértékeik miatt, melyek humánusabb, sokolda
lúbb, képzettebb dolgozót követelnek. A pedagógiai akadémiák java
solt modelljeit azonban még mindig nem fogadtuk el, a lokáció kér
dése még mindig nyitott. A halogató érvelés itt ás »tudományos«. 
Például azt követeljük, hogy statisztikai kutatásokkal okoljuk meg a 
pedagógiai akadémiák szükségességét. Előbb p o n t o s a n  tudni kell 
mekkora lesz a gyermekszaporulat (ez még megoldható valahogy), 
mekkora a most munka nélküli tanítók száma és mekkora lesz az 
elkövetkező években) ez pedig aligha mutatható ki, egyrészt a migrá
ció hatalmas méretei miatt, másrészt azért, mert a tanítóképzőt sokan 
jobb alapnak vallják egyetemi tanulmányaikhoz, mint más középis
kolát, harmadszor pedig, mert a statisztikai munkanélküliség nagyon 
viszonylagos; új oktatásszervezési formákkal egycsaipásra megszűnne 
stb.). Továbbá — mondja az érvelés — tudni kellene azt is, milyenek
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lesznek a pedagógiai akadémiák lehető modelljének következményei, 
ha X, Y, Z stílusban és A, B, C helyeken valósítanák meg stb. stb. 
Tehát ha nem elemzünk (vég nélkül — B. F.), akkor itt a 'tudomány
talan ideológia és a hebehurgyaság réme. Konkréten: a magyar tan
nyelvű akadémia helyének kérdése sokaknak csupán az »általános 
gazdasági és egyéb koncepciók oldaláról« közelíthető meg, mert szá
mukra, habár nem mondják ki, az anyanyelviek csupán kommuni
kációs értéke van.

Kis változásokkal ugyanez az érvelési stílus mutatható ki, ha a 
vajdasági magyar nyelvű pedagógiai folyóirat, a vajdasági tudomá
nyos folyóirat, vagy akár ennek a folyóiratnak dolgai kerülnek terí
tékre.

A pragmatizmus »itt és most« önző haszonbálványa más esetek
ben olyannyira következetes, hogy a szó, a beszéd szerepét a legmi- 
nimumabbra szűkíti, előnybe részesítve a tettet, a tényt, elhanyagolva 
az érzelmeket, az emberibb emberközti viszonyulást. Menjen el valaki 
egy gazdasági vállalatba, kössön -szerződést, kérjen felvilágosítást. Az 
utóbbi merész tett jutalma vagy köntörfalazás, vagy vállvonogatás. 
Próbáljon meg valaki fehér köpenyes olümposzi csúcsaikon sétáló or
vosainktól (tisztelet a kevés számú kivételnek) emberi hangot, érzel
mi viszonyulást is elvárni. A Hallgatás Bástyái visszataszítják, mert 
ő csak Ügyfél (de kis ü-vel). A nyelv szerepe csak a minél szűkebbre 
szabott információadás (azért, hogy később a Hallgatás Bástyái véd
hessék az »informáló« illetőt), a nyelv nem arra való, hogy »felesleges 
érzelgősségekbe bocsátkozzunk«, mert annak nincs p o z i t í v  h a s z- 
n a; egyrészt azért nem fizetik meg az illetőt, másrészt pedig az 
érzelmi színezetű hangvitel rögtön emberibb kapcsolatokat teremt, s 
ez nem felel meg az olümposzi magasságoknak stb. A lényeg: Az em
berek közti viszony az áru viszonya. Egyik a mester, másik az objek
tum. Ez a racionális viszony pénzben mérhető. Ez a funkcionális. A 
többi csupán sallang. Ami érték, az a jól funkcionáló praxis (értsd 
itt ez alatt a szűk egyéni haszonéivűség tapasztalatát). Végezetül pe
dig: igazi értéke csak a természettudományos, az egzakt, a gyakorlati, 
a nem fellengzős gyakorlatnak van. A többi »ideológia«, metafizika, 
áltudomány. A pénz beszél. Más nyelv csak álnyelv. (Valójában ez a 
gondolatmenet is egy nyelvet feltételez, s ez a nyelv pragmatikus, me
tafizikus, az »ez van. . .« nyelve, s bizony árulkodik beszélőjéről. De 
erről később.)
Továbbá, az ilyen beállítású emberek végtére is vallásosak. Vallásuk 

sokszínű, de a legfőbb Abszolútum az önzés. Az egyik ilyen vallást a tipikus 
kapitalizmus szabad vállalkozású ortodox egyháza képviseli. Hívei kissé 
régimódiak, de a gazdasági-kereskedelmi stb. szervezetek »gyakorlati« em
berei között még szép számmal akadnak, s halászatra alkalmas zavaros víz 
is elég akad. A másik vallást két református egyház képezi. Az egyik a 
technostruktúra és bürokrácia egyháza. Papjai a menedzserek, a beépülők. 
Katekizmusuk a »szolgáld a Rendszert«, mert az jólétet sugároz szó fogadóira. 
Ne mondj ellent a vállalat korifeusainak, ne mondj ellent az elárusítónak, 
alázatosan emeld könyörgő kutyatekintetedet a beidegződött rendszerben 
téged objektumnak kezelő orvosra stb., különben »eretnek« leszel, s embe
ribb viszonyt kívánó szavaid kifizettetnek a paradicsomból. (Valójában, ez 
a beépülő paradicsom a pokol, vagyis a mások.) Sartre metsző gúnnyal figu
rázta ki az embert hirdető totalitarizmus embertelenségét a híres »varsói 
plakát« példáján. A tubekulózás elleni harc hetének hatalmas plakátján 
ugyanis azt írták a beépülő rendszer álhumanistái: »A tuberkulózis csökken
ti a termelékenységet!«. Csak ennyit! Az ember — »kiüresedett«! Ezzel félig 
már be is mutattuk az említett egyház másik szárnyát, az ideokrata totalitás 
hitvallóit is, amely a munka idolátriájával, a bürokrácia centralisztikus ve
zetése alatt idomítja kiszolgálónak az embert a Nép, a Társadalom, az Állam 
stb. nevében. A különbség a két változat között névleges. Mindkét esetben 
a kommunizmusnak nevezett humánus ideált állandóan transzcendentáljuk, 
mint a mennyországot, valójában pedig egyedileg megvalósítjuk. Mik- 
rokommunizmus mindig volt, ha a fogalmat szűk-egyedileg értelmezzük,

94



mert mindig voltak olyanok, akik szükségleteik szerint vettek a közösből, 
s képességeik (sokszor igen szerény képességeik) szerint adtak. Az »itt és 
most« tökéletlensége ilyeneknek jól megfelel. (Persze ezek a vallások ma 
kevésbé hangosak, mint a végeredményben hasonszőrű, de nyelv-stílusban 
elütő önigazgató reformátorok pragmatizmusa, akikről némileg példáztunk 
már.)

Az utolsó önzésvallás »ultra« jellegű, s változatai (szektái) hajlamo
sak arra, hogy radikalizmusuk fokozódásával egyre inkább elvessenek 
m i n d e n  tudományt s minden meghatározottságot. A kifejezett anarchista 
Szabadságkeresők le akarják rombolni a m a i civilizációt (ihogy az »itt és 
most« zavarosabb legyen, jobb halászóhely legyen), mai munkarendet, fe
gyelmet stb., hogy ma j d  felépítse az »Enosz«, a »Semmivel Nem Korláto
zott Szabadság Mennyországát«. A szelíd, csendes »Virággyermek Életmódot 
Hirdető Naturalizmus« feloldja a tudományt, a céltudatosságot egy tömör, 
világos és érthetetlen nyelvvel kifejezett művészetben, filozóbiában és cse
lekedetekben, de ez a misztikum végletes esetekben a lázadást a kábító
szerek álomországába téríti.

Mindegyik változat táptalaja azonban a Most fétise. Az értékek min
den esetben a »most-fiunkció-értékei«, nem a mostból projektált realizálható 
és szervezett akciót követelő célértékek. A pozitivista-pragmatista változat 
esetében a tudományos módszeresség csak a ma adatait regisztrálhatja. Az 
így kapott előrelátások azonban végül is nem a tervezett újról, hanem a 
meglevő modell működéséről adnak visszacsatolási információt (feed back). 
A — nevezzük így — »virággyermek« változat esetében a Most szabályelle
nessége kényelmes életet, gátlástalanságot stb. igazoL Tehát egyedileg hasz
nos. A jövőről beszélő utópiák csak arra jók, hogy a Pillanat örömeit iga
zolják. Csupán a forma jövőbe tekintő, de valójában csalfa tünemény. A 
lényeg itt is a k o n f o r m i z m u s  (csak míg az előbbiekben pozitív, itt 
inverziós típusú).

Azok az eszmények pedig, melyek tagadják az adott rendszer deter
minizmusát, követelik a ma tevékenységet és önfegyelmet igénylő túlhala- 
dását, egyszeriben elítéltetnek. Elítéltetnek mint »ideológiák«, »utópiák« (a 
bürokrata szemében), vagy mint »elévült és megcsontosodott gondolkodás« 
(a radikális rombolók szemében).

Eljutottunk az értékelés inverziójáig. Ami lényegéből misztikus és 
embertagadó, az az emberit nevezi misztkusnak. A felelősség fogalma min
dig kiüresedik. Egyrészt azért, mert ha az adott rendszer és kultúra a »túl
élés« dimenziójával feltételezett, akkor az teljesen meghatározza az egyedet. 
Senki sem vonható felelősségre, mert a környezet alkotja meg az önellenőr
zés szabályérték rendszerét. Az egyedi tervezés osak ennek az »adottnak« 
szükségszerű megnyilvánulása, a determinált lehetőségek skálájának jele
nében mozogva. Másrészt, senki sem vonható felelősségre, mert a szabadság 
utópista transzcendentálása mindenkinek olyan állásfoglalást, életmódot biz
tosít, amilyen az illetőnek az »adott jelenben« megfelel.
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ALKOTÓMŰHELY

Ács József

A TOVÁBBÉLÉS SZIMBÓLUMA

Szilágyi Gábor művészetében a továbbélés lehetőségeiről győz meg. 
Alkotó értéke abban a fölismerésben van, hogy milyen lelki struktú
rával lehet ezen a tájon tovább élni. Erre különleges érzelmi-értelmi 
gazdálkodást talált ki: racionalizálja érzelmeit, s azokat művészetében 
polemikus éleselméjűséggel hevesen realizálja.

A mostoha körülményekre ítélt, alacsony, hideg hőmérséklethez 
kötött, nehéz viszonyokkal dacoló, fönnmaradásért küzdő élet és táj 
művésze, mély gyökerű jelenségek kifejezője. A táj, a természet vonz
za, a növények csendje, a téli álom, a várakozás izgatja.

Jól tudja, hogy a modern művészet nem kifejez, hanem stílus
jelein keresztül megenged, lehetőséget nyújt a lelki állapot fölismeré
sére. Egzisztálás és dacolás, kemény, konok, mindent átvészelő értelem 
csillog a képein megelevenedő hideg tájban.

Művészi magatartásának a lényege a veszéllyel szembeni ellenál
lás. Kemény, kézírása gyors, zord és vidám, expresszionisztikus. Nehéz 
viszonyokban született jókedvét a cinizmus villantja föl. Vagy talán a 
súlyos viszonyok között született jókedvet nem találjuk őszintének? 
Szilágyi nem pesszimista, mert nem csalódott ember. Gyors technikája 
nem a meditálásra, hanem a cselekvés örömére utal. Az ilyen alkatú 
művész, az ilyen magatartás eléggé ritka nálunk, de természetesnek 
tartjuk éppen ezen a tájon, mely örökké sínylődött, a létezés alsó hatá
raira volt szorítva. A történelem folyamán többször taszították el, mint 
karolták fel a népek országútján.

Szilágyi tájaiban a ráismerés és a megérzés »képét öltött-«. A 
létezés kérdései nemcsak művészetét tették időszerűvé, hanem maga
tartását is, és segítségével fölismerjük vajdasági életünk nem egy jelen
ségét. Még igazán meg sem születtünk. Csak eszmélünk. Talán megfo
gunk valamit a történelmi cselekményből. Itt is voltak »»valamirevaló« 
csaták, de hiányzott a forma azok kifejezésére. Eisenhut csataképét 
előtte már sokan megfestették. A provinciális ikonfestők művei, a 
XVIII. század arcképei a kultúra dokumentumai, de csak a művészet
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egyszerű reprodukcióját jelentették. A Bécsből importált barokk, majd 
klasszicizmus helyett a biedermeier, a fejletlen romantika és a realiz
mus csupán a provincia európaias fölzárkózását eredményezte.

Vajdaság nem tarthat igényt saját művészetre, hiszen a legtöbb 
kelet-európai nép is alig alakította ki nemzeti sajátosságait. Illúzióink 
nehezen valósulnak meg, mert nem ismerjük a magunkra szabott tudat
formákat. Nagy kezek ellopják tájunk lelkét. Vajdaság valamilyen 
szellemi süllyedést jelent. A nagy központoktól távol van, elhanyagol
ható tényező, élelmiszernek és türelemnek a tartaléka. Itt minden átme
neti kezdet, de valamilyen hordalék vékony rétege mégiscsak itt ma
radt.

Érdekes és hosszú az út, ha arra szánjuk rá magunkat, hogy a 
Vajdaság területén levő művészetből — vajdasági művészetet alakít
sunk ki. A kísérlet érdekes, vajon elméletileg sikerül-e valamit létre
hozni, pontosabban: a meglevő műalkotások alapján fölismerünk-e 
olyan összefüggéseket, amelyekből kimutatható a vajdasági jelleg? A 
vajdasági tudat autonómiájára létezésünk biztosítása érdekében föltét
lenül szükségünk van. Más szóval: keresnünk kell az ismertető stílus
jegyeket, amelyek az életünk nedvei. Ezek nélkül nehéz élni, mással, 
esetleg hasonló művészet stílusjegyeivel pótolni őket nem az, ami.a 
lelkűnknek megfelel. De nem szükséges annak bizonyítása, miért tel
jesebb annak a népnek az élete, amelyiknek művészete van, mint azé, 
amelyik mások érzelmeivel, mások életének, más környezetnek az élmé
nyeivel helyettesíti azt, amit magának kellene kialakítania. Tehát nem 
mások levetett cipőjében kell járnunk a világot, hanem olyan művé
szetet kell kialakítanunk, amelyik itt és most, a mai problémák között 
nyújt új élményt és fölismerést. Életünkre szabott művészetre gondo
lunk, olyanra, amely átmenetet fejez ki a falu és a város viszonyában, 
s amely nem motívumaival, hanem élményével önt belénk bátorságot 
és tesz bennünket nyílttá.

Vajdaságban a művészet nem társadalmi-politikai kategóriákban 
él, nem célokért van, hanem egy környezetben kifejlődik és bizonyos 
ismertető jeleket visz magával. Az ezen a területen létrejött művészet
nek nehéz kimutatnia a sajátosságait. Vajdaságba, amióta csak mint 
területi fogalom létezik, az európai stílus-mozgalmak késve jutottak el. 
De itt mindig is több nemzet tudata élt egymás mellett. Ez a nemzeti 
kultúránkhoz tartozó tudatforma nem integrálódott vajdasági tudattá
— nem is akarja ezt senki —, de mégis fölelhetők művészi magatartá
sok, amelyeket megérezhetünk és türelmes munkával kiválaszthatunk. 
Nincs kizárva, hogy a vajdasági művészet alakulásában olyan forduló
ponthoz érkeztünk, amelynek fölismerésétől vagy föl nem ismerésétől 
függ további fejlődése. A háború óta többször ismeretlen okok vagy 
»véletlen fo ly tá n «  váratlan fordulatok következtek be. Valami megaka
dályozta, vagy legalább is késleltette egy eredeti gondolat kialakítását, 
Késünk abban, hogy sajátosságainkat, saját problémáinkat fölismerjük. 
De nemcsak késésről van szó, hiszen képzőművészeink jó része mások
ban keresi művészeti inspirációit.

Sokszor föltettük már a kérdést: milyen, vagy milyen legyen a 
vajdasági művészet? Már a művésztelepek öt- és tízéves jubileumakor 
fölvetődött a kérdés: van-e ennek a területnek sajátos művészete?
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Többször elhangzott már a jelszó, hogy teremtsük végre meg. A tar
tomány sajátosságaiból kialakulhat egy integrális művészet. Ha ennek 
bármilyen akadályai vannak, akkor nem beszélhetünk többről, csupán 
a nemzeti művészetek provinciális továbbéléséről.

A soknemzetiségű Vajdaság a kultúra és a művészet nemzetközi
sége felé haladhat. Fejlődésünk a modern képzőművészeti közkincs 
átvételével és sajátosságainknak a szem előtt tartásával történhet. Va
lószínű, hogy művészetünknek a formáit a néprajztól az ipari gondol
kodás felé vezető úton találjuk meg. Hol állunk meg ezen az úton? — 
ez a kérdés, és erre minden művésznek más lehet a felelete. A vajda
sági művészetben pár markáns példa van.

Szilágyi művészete több vonatkozásban is jellemző. Az organi
kus formát expresszív kézírással oldja meg. Dinamikus élménykitöré- 
seit ellenőrzi és pátoszba szorítja be. Tájképeiben ünnepélyes csend és 
monumentalitás van.

A jeles festő művészete nagy redukcióval alakult ki, és a háború 
utáni gyors fejlődés végleteit sűrítetten érzékelteti. De a külső ellen
tétek kifejezését összetéveszthetjük az alkatából eredő ellentmondások
kal is. Végül is azt mondhatjuk, hogy alkata a fejlődés ellentmondá
sait szerencsésen egyesíti.

Kihegyezett, erős, de lendületes vonala, expresszionista kézírása 
széles ecsethúzásának grafikai alapja. A képein le-föl futó, lebegő és a 
tájra nehezedő vonalak villámcsapások vagy ostorcsattanások, melyek 
mellé az acélszürke, borúskék és fehér színárnyalatainak hidege járul.

Szilágyi Gábor poétikus, lírai hangvételű művész, de elérzéke- 
nyedni nem fog soha azon a határon túl, amelyik ellenőrzése alól már 
kicsúszik. Elég kemény ahhoz, hogy lágyszívű legyen. A tájunk iránti 
szeretetünket a szilárd forma, a hideg színek visszautasítják. A vidék 
és az életforma ellentéteit különleges ellentmodások eszközeivel alakí
totta ki. Romantikus expresszionista, ha érzelmeit akarjuk megjelölni. 
Ha világnézetét keressük, akkor a biológiai racionalizmusnak, a tovább- 
létezésnek vizuális szimbólumait fölfedező művész, a vajdasági sorskö
zösség művésze. Ha író lenne, akkor éles, polemikus hangon küzdene. 
és fönnmaradásunk föltételeit választaná témájául.

De a képzőművészet csupán lelki állapotokról szóló művészet. 
Szilágyi Gábor művészete nem elbeszélő, nem anekdotikus, hanem 
egzisztenciális, kifejezési módjában kishíján elvont, az absztrakt ex- 
presszionizmushoz áll közel. Nála a táj a sorsközösség kifejezője. A 
létfönntartás gondolatai vetődnek föl. A termőföld, a szántók, a gazdag 
termés helyén és helyett hóban didergő fákat, cserjéseket látunk, me
lyeket a szél átfésül. Vészes hangulat, de nem kiúttalan. Az érzés, a 
részvét felé tárul ki. Van tehát valami prófétikus jellege a havas tájba 
beszorított növényi tengődésnek. Művészetének elemei konkrétak, nem 
irodalmi szimbólumok a fehér, a szürke, a kék tónusok, a földet és a 
növényeket betakaró hóréteg önmagát jelenti. Érezzük és kérdezzük: 
vajon ezen a fokon létezhet-e élet, téli álom, mely a tavaszt várja? 
Ezek csupán a mi reflexióink, de Szilágyi képeinek hangulata mindeze
ket a gondolatokat megengedi.
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Nincsen szó szürrealizmusról, sem szimbolizmusról. Szilágyi soha
sem lehet irodalmi szimbolista, sem késői epigonja a szürrealizmusnak, 
mert művészete mély gyökerű. Hideg színei és megcsukló vonalainak 
pátosza ideogrammája egy összesűrített lelkiállapotnak, sőt típusnak. 
Szenvedélyei fölött az ész uralkodik, de nem válik statikussá, hanem 
megőrzi dinamikáját és frisseségét. Az ilyen alkati formák a művészet 
viszonyába beállítva, a falu—város és a technika meg a városi élet vo
nalán kapják meg a jelentőségüket.

Nem az egyszerű következtetésekkel kívánom értékelni Szilágyi 
művészetét; a képeinek vizuális hatásából előálló lelkiállapotból, az 
érzelmeket fölismerő elemzésből szűrhető le a lényeg. Művészetének 
erkölcsi vetülete is van, anélkül, hogy a művész erre igényt tartana. A 
táj, a mostoha emberi környezet, a drámai ellentmondás, a dinamika 
megkívánja az okulást, a fölismerést, az életbe való beilleszkedést.

Az idén Forum-díjjal jutalmazott szabadkai művész érdeme, hogy 
a tájon keresztül fölvetette létünk kérdéseit. Hozzájárulásával képsze
rűen látjuk az elvont gondolatokat és a szorongásos érzelmeket. Véget 
vetett a gazdag búzamezők mítoszának, a zsíros bácskai tájnak. Művé
szete a humanizmus és az objektivitás viszonyában fogant. Ritka alkatú 
művész. A táj, az élniakarás és a tárgyilagosság festője.
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Barácius Zoltán

EGY ÉVAD TANULSÁGAI

A SZÍNHÁZI VÁLSÁGRÓL

Nagyerejű színházi pillanatokra szeretnénk visszaemlékezni, írni a fél
reérthetetlenül érvényre jutott intellektuális hatásról, amit a színész 
gyakorol a nőzére, írni olyan előadásokról, amelyek a robbanás erejé
vel hatottak, de korunk dezilluzionálta a színházat, s miként Pablo 
Neruda, mi is kénytelenek vagyunk perbe fogni ezt a századot, amely
— sok jel erre mutat — mindent elkövet, hogy örökre leszámoljon 
ezzel a legősibb művészettel. A nagy chilei költő a színházi világnapra 
küldött nemzetközi üzenete mélységesen lehangoló, és sorait olvasva 
lehetetlen másféle igazságot keresni, a torokfojtó szavak mögött várat
lan tavaszias fordulatban hinni. Neruda morfiuminjekciókkal igyekszik 
ugyan életben tartani szeretett nagybetegünket, de üzenete kedélyt 
borzoló, hiszen minden, ami ma még szép, az fájdalmasan szép, egyet
len mosoly nélküli, és a költő is érzi azt a erőszakot, amely rátámad 
az emberre Párizs terein vagy Caracas pálmái alatt. Feledni kellene a 
keserű hitelességet, a kemény és engesztelhetetlen csehovizmust, a cini
kus, féktelen, gátlástalan, erotikus vibrálású színházi estéket — feledni 
kell a színpadi erőszakot és a még be nem teljesült új valóságban, a 
leomlott falak helyén megindítani az újat, hogy egyszer — Nerudát 
idézzük — valamennyiünknek olyan színháza legyen, amely egyszerű, 
de nem leegyszerűsített, bírál, de nem embertelen, olyan határtalan 
színháza, amely — miként a folyó az Andeszekben — előretör, meg
szabva mindenütt saját határait.

Valljuk be őszintén, hogy ingadozó világunk színháza untat, hiába 
omlottak le a korlátok, nem sokat jelentett a fügefalevél eldobása sem, 
napjainkban talán csak a totális pusztulástól való félelem állandó kísé
rője életünknek. Minden más könnyen múlandó és nélkülözhető, s hiá
ba markol a színházi alkotó szívébe esténként — ha ugyan nem marad 
el az előadás — a harmadik csöngetés, hiába hisszük, hogy az, amit 
csinálunk, minden tekintetben számottevő, a premier napján már csak 
a színész veszi fel legszebb ruháját, és csak a színész doppingolja fel 
magát önimádatában a boldog lét szféráiba.

»MEGMUTATNÁM A FÖLDET NÉKED, HOGY LÁTNÁD SZE
MEIDDEL, DE ODA BE NEM MÉGY!« — Nem bizony, mert az ígéret 
földjét már régen kiparcellázták, és a színház szerelmese ott áll fene 
nagy erkölcsi sikereivel meztelenül kiszolgáltatva a kornak, amely nem 
óhajtja átmenteni őt egy másik világba. Inkább tévutak felé sodorja, 
napsütéstől mentes hétköznapiasságba, anyagi problémákra szűkíti le 
amúgy sem zabolátlan vágyait.

Hogyan tovább?
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A klasszikus értelemben vett színház már régen halott, habár 
statisztikai adatokkal bizonygatják létét. Vannak, akik befészkelve ma
gukat a színházi manipulációk melegágyaiba egy nemlétező, maguk 
kitalálta értékrendet állítanak fel, s ott ölnek meg minden humanista 
alapgondolatot — közönség nélkül. Ezek az emberek soha nem remélt 
rangra emelik művészetüket, nem akarnak hinni a válságban, csak a 
mának élnek, és nem keresnek kiutat a zsákutcából. Inkább levonul
nak a hegyről a völgybe, ahol — csöndesen meghúzódva — minden 
igyekezettel azon vannak, hogy hét lakat alatt őrizzék a kisded titko
kat, riadtan vernek vissza minden öblös hangú figyelmeztetést, s a 
segíteni akaró előtt lehúzzák a kordont, kirekesztve őt minden színházi 
jóból. Ez a színházi jó csak az anyagiakat jelenti, hiszen színházaink 
nagy szemfényvesztőit nem érdeklik a szellemet felfrissítő folyamatok.

A színházi dolgozók nem angyalok. A színházi alkotó — akár 
élművész, akár statiszta — csökönyös, lírai durvasággal megáldott lo
vag, aki saját képmása előtt térdepel, s megszüntetve maga körül a 
világot, nem veszi észre, hogy éppen önzésével semmisíti meg önnön 
magát. A színházi alkotó emlékezetében minden gyorsan porlad, hiszen 
a színész társának legjobb esetben csak az utolsó szavát jegyzi meg, s 
annak elhangzása után íveli fel magát az alkotás erejével az általa hitt 
halhatatlanságba. Éppen ezért a színházi alkotók sokszor megfeledkez
nek arról, hogy a színház munkahely, s amikor legfőbb feladatukat 
elhanyagolják, vagy egocentrikusán a le-lecsússzanó glória visszahelye
zésével vannak elfoglalva, a közönség hátat fordít a színpadnak. Vilá
gunkban nincsenek istenek, urak sem, és az elvtársak is két lábon jár
nak a földön, tehát valamiféle kibontakozást nem az égiektől várha
tunk. Viszont az is igaz, hogy természet nem áldott meg minden 
színházi vezetőt és politikust szerénységgel és okossággal. Ezért illik 
azt is tudni, hogy egy eszményi dühroham nem csillapítja mások kedé
lyét sem, és hogy nem az a legnagyobb történelmi pillanat a színház 
életében, amikor sértett önérzetünk elégtételt kap. Az eddig sterilnek 
hitt dolgokról már régen lehullt a burok, és a világot — s benne az 
embert — úgy kell elfogadni, amilyen. Tehát a színházat is hibáival 
együtt kell szeretni, így kell harcolni az ingatag falak között az igaz
ság oldalán, letörölni a tábláról a látszatsiker statisztikáját. Felnyitni a 
sebeket és kérdezni, egyre csak kérdezni: hol késik az a leheletnyi több
let, amit például a Szabadkai Népszínház magyar társulata anyagi és 
erkölcsi értelemben az elvégzett munka után megérdemelne?

Vajon kik lesznek azok, akik megteremtik számunkra az ígéret 
színházát? Hinni abban, hogy valaki felülről megszüntetheti a válsá
got — illuzórikus. A színházi gépezet nyög, recseg-ropog, mint egy szel
lemekkel teli ősrégi kastély. Hétmérföldes léptekkel lendült előre a 
világ, de a színházakban régi törvények uralkodnak, és sokan vannak 
olyanok, akiknek ez az áldatlan állapot tökéletesen megfelel. Valahol 
egyszer kimondták: társadalmunk szégyene, hogy az egészen kivételes 
szellemi erőkből álló kulturális intézmények kénytelenek állandóan 
udvarolni s hajbókolni a mindenható adminisztrációnak, hiszen az iro
dai szemlélet igen gyakran kerékkötője a további haladásnak. S ez így 
igaz. A színész hétrét görnyedve hízeleg a rendezőnek egy jó szerepért, 
a rendező üdvösnek tartja ápolni a jó viszonyt az igazgatóval, az igaz
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gató pedig körüldorombolja a pénzügyi illetékeseket. A színházi alkotó 
akkor kap majd érzelmi szabadságot, ha a dolgok fordított mederben 
kezdik áttörni a gátakat. Ha megérjük azt, hogy az igazgató lasszóval 
fogja vissza színházába a jó rendezőt, és ha a rendező leszáll színészei 
közé elsimítani a problémákat. Akkor a színész is hajlandó lépést tenni 
a közönség felé. Tehát szükség van erre a lefelé szoruló kedvességre, 
ha Neruda új színházát kívánjuk. De félő, hogy ez az óhaj csak óhaj 
marad, mert nem parancsolható rá a rákra, hogy most egyszerre előre 
induljon meg.

Miért írunk a ma színházának főleg negatív jelenségeiről? Mert a 
kivettség érzése nem szülhet hozsannás sorokat, mert könnyebb és 
őszintébb elmondani egy requiemet a színházért, mint rangos előadá
sok ismertetésével csalóka hitben ringatni a közönséget, a közvéle
ményt. Az írás lehet a változtatni akarás egyik erőszakos módja, de 
csupán az őszinte aggodalom, felelősségérzet és segítőkészség vetteti 
papírra a mondanivalót. Higgadt, letisztult szemléletből kiindulva, anél
kül, hogy szószékiesen ítéletet mondanánk bárki felett, szükséges tehát 
kivizsgálni a színházak helyzetét. Nem azért, hogy esetleg helyre bil
lentsük a fennálló értékrendet, mert csak a jövő krónikása lesz képes 
rendet teremteni a színházak jelenlegi zűrzavarában, hiszen napjaink
ban számtalan irányzat, határozat születik, bontakozik ki és szűnik 
meg naponta, hetente vagy évente. Tudjuk, korunk nem kedvez a szisz
tematikusan dolgozó embernek; ezért nehéz rögzíteni egy színház sike
reit és kudarcait. A produktív nyomok itt maradnak a papíron, de a 
válság árnyként követ minden számot, minden adatot, minden betűt, 
s nekünk, a végtől rettegő színházi embereknek, már a vastaps is úgy 
hangzik, mint egy időzített bomba, amely képes a levegőbe röpíteni a 
kultúra valóságos értékeit is. Zárjuk írásunkat Shakespeare halhatat
lan soraival:

Hatalmas Caesar, ily alant heversz!
Ily kis halomba hulltak össze minden
diadalmid, híred, hódításaid...

A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ JUBILEUMI ESZTENDEJE

A Szabadkai Népszínház magyar társulata ebben az esztendőben, pon
tosabban az 1970—71. évadban ünnepelte fennállásának huszonötödik 
évfordulóját. Az ünnepnek megfelelően színvonalas és sokat ígérő re
pertoárt dolgoztak ki az illetékesek. Végre irodalmi repertoár állt a 
nagyközönség és az alkotóművészek rendelkezésére, s az ún. kommersz 
darabokat is gondosan válogatták meg. A nagyvilágra nyíló ablak tehát 
szélesre tárult, és az évek óta kihasználatlan kisszínpad is bekapcsol
hatta volna reflektorait, mert a kísérleti jellegű előadások itt kerültek 
volna bemutatásra. Hittük, hogy ez az idény a továbblépés esztendeje 
lesz, hiszen a színház rangos darabok bemutatásával emelni kívánta a 
jubileum jelentőségét, de a gondolat magasrendűségét nem követte a 
tett. A színház általános kultúrpolitikai irányvonala nem elég követ
kezetes. Nehéz újfajta látásmódra kényszeríteni az embereket, misze
rint a színház jó üzlet, de erkölcsi siker is, és — talán ezzel kellene
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kezdeni — végül hiányzik a koncepciót teremtő folytonosság. Mégis az 
ELISMERÉS HANGJÁN lehet szólni az elmúlt évadról, mert a techni
kai tudás alacsony színvonala mellett az előadások egynémelyike elérte 
a first eláss osztályzatot. Egyenletesen magas színvonalról nem beszél
hetünk, hiszen darabok, rendezők és színészek között nagy az érték
beli különbség. Mindenesetre újra megállapíthatjuk, hogy a színház 
házi rendezői ezúttal is jobb előadásokat produkáltak, mint drágán 
megfizetett külföldi kollégáik.

Az eredmények tehát már lemérhetők, s le kell szögezni, hogy az 
erőfeszítések nem voltak hiábavalóak. A színház vezetősége a fővárosi 
házakat megszégyenítő bátorsággal — jó lett volna ebben a harcban 
következetes maradni! — húzta elő a lapokat és nyílt kártyákkal játsz
va fordult a közvéleményhez. A repertoárnak az igényesség felé való 
eltérése tiszteletet és bizalmat érdemelt volna, de a fércművek elleni 
STOP politika nem volt elég következtetes, s a piros lámpa zöldre vál
tott. Nagy kár.

Az évadnyitó előadás, sajnos nem hozta meg a joggal remélt és 
várt sikert, mert Szakonyi Károly ADÁSHIBA című, keserű komédiá
nak sovány történetével sem a rendező, sem a színészek nem tudtak 
mit kezdeni, így a hamisan hangszerelt előadás nem jutott el a közön
ségig. Ezúttal talán jobb lett volna elkerülni a találkozást a szerzővel, 
mert nem elég nyugtalanító hatású, humora pedig nem vibrál három
ezer volton. Mégis dicsérhető igyekezete, mert haragos indulattal és 
gúnnyal veszi fel a harcot a kispolgári életszemlélettel. Nem a pesti 
ember közönye és ostobasága kerül az író és a néző ítélőszéke elé — 
s ezért emelkedik a mű helyenként a közepes alkotások fölé —, ezek 
a figurák ott ülnek a televízió képernyője előtt minden este a világ 
minden pontján. Szakonyi színpadra állította napjaink polgárát, s ez a 
polgár, ez a polgári életmód szánalmasan nevetséges, tartalmatlan és 
elképesztően üres. A minden iránt érzéketlen emberek körül megállt 
az idő, a világ. Nem érdekli őket a tévén kívül semmi, hiába lépett be 
a szobába mezítláb és szakállasan maga Jézus Krisztus. Talán a mű 
szerkezetében, vagy a rendezésében, vagy pedig a színészi játékban kell 
keresni annak okát, hogy az előadás nem váltotta be a hozzáfűzött re
ményeket. A darab mondanivalója hatástalanul sikkadt el, s számunkra 
nem mondot sokat.

Viszont az ezt követő vígjáték — a rendező és a szerepekre ala
posan rájátszó színészek jóvoltából — meglepő igényességgel szolgálta 
ki a könnyű műfaj szerelmeseit. Claude Magnier MONA MARIÉ MO
SOLYA című víg játéka meghozta legalább a kommerciális sikert, s a 
színész ezúttal a néző egyetértő bólogatásával találkozott. Persze egy 
ilyen előadás nem jelentheti a csúcsot, ahonnan tovább nem vezet út, 
de érdemes elgondolkodni Charles Dullin szavain: a színházvezetők 
akkor járnak el helyesen, ha mindig egy lépéssel a saját igényük mö
gött haladnak, a közönség igényét azonban egy körrel le kell futni. 
Az aforizmát érdemes megjegyezni, hiszen az a színház, amelyik kizá
rólag csak magvas mondanivalojú előadásokkal untatja a nézőt, előbb- 
utóbb közönség nélkül marad. Igaz, hogy az ilyenfajta előadások iránti
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nagyfokú kereslet veszélyt hordoz magában: csökkenti a művészi igé
nyeket. Ezért nagyobb körültekintetéssel szükséges összeállítani a re
pertoárt.

Felső fokot szignált az igényességi jelzőberendezés, amikor a szín
ház műsorra tűzte Háy Gyula MOHÁCS című történelmi művét. Min
den elismerésünk írói és a színházi vezetőké, habár az előadásnak fo
gyatékosságai is voltak. A produkció élvezését részben zavarták a 
feszültséget szüntető rövidzárlatok, de a darab sok, ma is időszerű 
kérdést vetett fel. Háy Gyula másik műve, az Isten, császár, paraszt, 
hozta eddig az együttesnek a legnagyobb elismeréseket. Egyes kritiku
sok szerint a szabadkai előadás európai színvonalon mozgott. A szerző 
már abban a drámájában is tudtunkra adta, hogy a történelem mentes 
a romantikától. A nemzeti összeomlás szomorú jelképe lett Mohács, 
ezért nem áll hősi emlékmű a mohácsi réten, s ezért kondul meg a 
Mohács szó hallatára a lélekharang. A darab Svájcban a Bástya címet 
kapta, s ez a cím talán utalás arra, hogy a múltban Magyarország volt 
a kereszténység védőbástyája. De hogy milyen ingatag volt ez az előre
tolt várőrség, azt a darab pápai nunciusának szavaival fejezhetjük ki 
legjobban:

»Ha ezt a szerencsétlen országot három forinton ki lehetne 
menteni a végveszedelemből, nem akadna három magyar úr, aki azt 
összeadja . . .«

A darab első magyar nyelvű előadására Szabadkán került sor, 
s a bemutató, habár nem kevert fel szakmai vitákat, az évad egyik 
jelentős eseménye volt, annál is inkább, mivel a fiatal színészek siker
rel birkóztak meg a nehéz feladattal.

Ezzel párhuzamosan a kisszínpad is begyújtotta lámpáit. A lát
ványosságot nélkülöző mű alaposan próbára tette a színészt és a kö
zönséget. A kritika felfigyelt arra, hogy Gogol EGY ŐRÜLT NAPLÓJA 
című monodrámájának megelevenítésében üdvözölhető törekvés jutott 
érvényre: modern művészi felfogással sikerült egy egyszerű játékon 
keresztül újra megszínháziasítani a színházat. A lélek éjszakájában 
vergődő Popriscsin lekötötte a néző figyelmét, s az előadás, amely a 
bonyolult pszichológiai jelleg miatt nehéz feladat elé állította a színészt 
és a rendezőt, igazolta a darab műsorra iktatását, habár ez sem volt 
hibátlan produkció. A színház új vállalkozása a kamaraelőadások be
indítását jelentette, s csak sajnálhatjuk, hogy — érthetetlen okokból
— ez a szép kezdeményezés zátonyra futott.

Telitalálat volt Jean Paul Sartre PISZKOS KEZEK című anga- 
zsált drámájának a színpadra vitele is. Az 1970. esztendő utolsó pre
mierje elé tekinthettünk a legnagyobb érdeklődéssel, mert az igényes 
mű — érdekes és izgalmas mondanivalójával — mindenhol, ahol eddig 
bemutatták, élénk és heves vitára adott alkalmat. A szerző ebben a 
drámájában fejtetőre állította az emberi értékeket. Höderert, a pozitív 
hőst megsemmisíti, és Hugó, a tipikusan egzisztencialista alkat felett 
kitűzi a tételt: az embertelen tett után annak elkövetője is megsemmi
sül. Sartre az intellektüelt állítja elénk, aki egyénisége börtönében ver
gődik és affirmálódni akar a proletariátus képviselői között. Termé
szetes, hogy magára marad, hiszen állandóan önmagát mentegeti, s így
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nehezen kapcsolódhat bele az emberi szolidaritásba. Reménytelenség 
és félelem közepette kialakul benne a fölösleges ember komplexusa. 
Így lesz az egyénből problematikus lény, potenciális áruló, mert nem 
sikerült az absztrakt embert megtalálnia. Az ember ilyen körülmények 
között felveszi a naív cinizmus álarcát. Ebben jut kifejezésre Sartre 
bölcseleti tétele: az életnek abszolúte és relatíve egyaránt semmi értéke, 
hiszen egy ember élete sem ér többet a másikénál.

A színház ennek a drámának a bemutatásával hozzájárult szellemi 
életünk egységéhez. A nyelvezetében és mondanivalójában nehezen 
visszaadható szöveg nem biztosított nagy sikert, és az előadás a nézőben 
kételyeket is szült, de a színpadon elhangzó őszinte szó mégis kiváltotta 
a kívánt hatást. A színház tehát igazi feladatát teljesítette akkor, ami
kor Sartre drámáját, ha nem is sorozatban, de mégis bemutatta a más
fajta előadásokhoz szokott közönségnek.

Kevesebb szerencse kísérte Rade Pavelkić NAPFOLTOK című 
művének bemutatását. Azzal, hogy nagy anyagi áldozatok árán került 
a világot jelentő deszkákra a gyönge színdarab, a színház nem gazda
godott sajátos jegyekkel. A jó színháznak semmi köze a kordivathoz, 
a közönség csak a jó színházat szereti. Csakis jó szerep és jó színész 
adhat jó előadást, mert még sehol sem volt példa arra, hogy a díszlet, 
a ruha vagy a meztelenség miatt ment be a közönség a színházba. 
Amennyiben mégis, akkor el lehet gondolkodni a színház jövőjén, s 
azon, hol kezdődik a varieté. Naív kelepcének szánták Aldobolyi Nagy 
György érzelgős zenéjét. A rendezés és a színészek játéka azonban el
fogadható volt, de az előadás csak látszatsikert ért el.

Az 1971. esztendőben már nehezen találunk bármilyen támpontot, 
amelyikből kiindulva elemezhetnénk a színház további munkáját. Ob
jektív és szubjektív okok megváltoztatták a repertoárt, s az együttes 
magára hagyatva igyekezett megbirkózni a nem kis feladatokkal. Mind - 
annyiunk számára rejtély, miért kellett a társulat által jóváhagyott 
műsoron annyi változtatást eszközölni. Történt, ahogy történt, tudjuk, 
a művészetben minden lehetséges, még a lehetetlen is, de nem ártana 
már a műsorvezetésben is a munka produktívabb nyomait felfedezni. 
A színháztörténet nem fogja számon kérni vagy tartani, hogy Szabad
kán egyik napról a másikra megváltozott a műsor, de a színház igaz 
barátai értetlenül állnak a talány előtt. Így a színészek erőfeszítése 
majdnem hiábavalónak bizonyult, mert a közönség nem szívesen fogad
ta az új darabokat. A két, sebtiben színpadra vitt mű, Jean Anoullh 
NŐI ZENEKAR és Anthony Schaffer MESTERDETEKTlV című da
rabja nem tudta kielégíteni igényünket. Mindkét előadás kivételes szí
nészi hozzáállást követelt, de a rendező nem volt »-formában«. A da
rabokból nem jutott felszínre az izgató elem, s így a játék a művészi 
kísérlet rovására ment.

Nem így a LÉGSZOMJ esetében. Deák Ferenc új drámája a leg
újabb, legizgalmasabb dramaturgiai eszközökkel íródott mű. Érthető 
hát, hogy felrázta a színházi dolgozókat. Szinte hálóba kerítette először 
a darab szereplőit, s aztán ebbe a tragikus görcsbe belesodorta a nézőt 
is, aki kényszerből vagy emlékeinek súlya alatt kénytelen volt odafi
gyelni a rivaldára. Deák költői avantgardizmussal szól a múltról, s ké
peinek tónusa fekete, de hát nemcsak Arrabal és Genet világa a pusz
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tulás. Az élet legaljáról szedte drámájához az alakokat, akik sárban és 
mocsokban vergődve formálják a nyelv genezisét. Nyelvi abszurditás 
kellett neki ahhoz, hogy felfedje hősei abszurd világát. A magányosok, 
a kitaszítottak, a szegények világát, akik önhibájukból jutottak a prés 
alá, amely kiszorítja belőlük a levegőt. Egy ilyen dráma szabhatja meg 
a színházi események irányát, egy ilyen előadás válthat ki élénk rezo- 
nálást a nézőben.

Gazdagon variálódó síkok elevenedtek meg a színpadon. A képek 
megteltek különös lírával, s Deák rekedt hangú poézise rövid időre 
megszüntette a színházi válságot. Ilyen drámánál a kalandozásokra 
kész, vállalkozó kedvű rendező és színész a színház romantikus fegy
vertárának legnemesebb tartozékait szedi elő, s munkáját humanizmus
sal ragyogtatja be. Ez az előadás bizonyított is. Nem a meghökkentő 
elidegenítés jelenti minden esetben az időszerűséget. Művészien kidol
gozott témával is lehet közönséget toborozni. Ám ennek az előadásnak 
is voltak fogyatékosságai, és maga a mű sem hibátlan, de minden 
alkotásban marad mindig valami megfejthetetlen, s Deák drámaírói 
rangja — a fővárosi lapok éles kritikáinak ellenére — mit sem csökkent.

Végül leszögezhetjük: a LÉGSZOMJ volt a szezon egyik legattrak
tívabb előadása, mert a játék megfelelt a követelményeknek és a szö
vegmondás is tiszta volt. Az egységes stílusú előadáson a kimondott 
mondatok mögött érezni lehetett a gondos munkát.

Még egy villanása volt az együttesnek. Somerset Maugham IMÁ
DOK FÉRJHEZ MENNI című vígjátéka egy jókedvvel telített előadás
ban került színre bizonyítván, hogy a könnyű műfaj klasszikusai a 
mának is jelentenek valamit. A szerkezetileg jól összepántolt darab ki
tűnő alkalmat nyújtott a színészeknek arra, hogy valami újat hozhas
sanak.

Sajnos Tóth Miklós ELCSERÉLT VŐLEGÉNY című vígjátékáról 
már nem mondhatunk semmi jót. Hiába volt a rendező és a színészek 
igyekezete, egy szerkezetileg széteső darabból vajmi keveset sikerült 
felerőszakolni a profi színház színvonalára. A játék folyamatosságát 
zavarta a sok vonalas írói intelem. Ennyi hátráltató tényező ellenére 
a nagyközönség újra feladta a színházi szakembereknek a talányt: az 
előadást végigtapsolta. Tóth Miklós egy Molnár, vagy Shaw-, vagy akár 
Gyárfás-darabot ütött ki a műsorból, de hát próbáljunk ismét bölcs 
megértést tanúsítani, és szögezzük le, hogy nem feltétlenül szükséges 
mindig elhamarkodottan előírni a repertoár erkölcstanát, s nem is a 
színpad hivatott arra, hogy az élet minden kérdésére válaszoljon, mégis 
jegyezzük meg halkan: az Elcserélt vőlegénynek még sincs helye egy 
jubileumi műsorban.

Az évad utolsó bemutatója, Agatha Christie TlZ KICSI NÉGER 
című bűnügyi története, bár nem nagy ambícióval készült, eleget tett 
a műfaj szabta követelményeknek. Kritikusaink szerint régen láttunk 
annyira kiegyensúlyozott előadát a szabadkai színpadon, mint ezúttal. 
Ez már magában is jelent valamit, ha nem is sokat, mivel a dicséret a 
többi előadás rovására megy.

összegezésül: a tizenkét bemutató ellenére csak az évad első felét 
mondhatjuk sikeresnek. Ebben az esztendőben — kivétel a Légszomj —
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vajmi keveset léptünk előbbre. Sőt a stagnálás jeleit fedezhetjük fel, 
bár a fiatalok egyre jobban kibontakoznak.

Külföldi segítségre nem támaszkodhat a színház, mert a vendég- 
rendezők eddigi munkássága nemigen volt hatással sem a közönségre, 
sem pedig az együttes játékára. Nem volna szabad megfeledkeznünk 
rendezőinkről. Varga István, Vajda Tibor, Vicsek Károly vagy Lányi 
István tehetségében is megbízhatnánk legalább egy-egy előadás erejéig. 
Ha néha egy kis athéni idealizmus lopná be magát a színház falai 
közé, ha...

Előttünk az új évad. Most már nem kötelez a jubileum. Reméljük, 
hogy sikerekben sokkal gazdagabb lesz, hiszen az együttes nagy, sőt 
a legnagyobb teljesítményekreite képes. Ha okultunk az elmúlt évad 
hibáiból, akkor egy izgalmas szezon előtt állunk.
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OLVASÓNAPLÓ

A BÁCSKAI m o r v á t o k  iro d a lm a

ANTE SEKULIC: Književnost bačkih Hrvata, Kritika, Zágráb, 1970.
GÉZA KIKIC: Poezija bunjevačkih Hrvata. Matica hrvatska, Zágráb, 1971. 
GÉZA KIKIC: Próza bunjevačkih Hrvata. Matica hrvatska, Zágráb, 1971.

A közelmúltban három zágrábi kiadvány vonta magára a bácskai Irodalmi 
körök figyelmét, mert olyan témakörrel foglalkozik, amely eddig nemigen 
jutott kifejezésre könyvbe foglalva, legalább is nem ilyen kiadói szinten. 
Mert hát Ante Sekuláó könyvét a zágrábi Kritika adta ki, Géza Kikić két 
kötete pedig' a Matica hrvaüska gondozásában jelent meg. Azt mondtam, 
hogy témakör, pedig ez bizonyára nem is a legmegfelelőbb kifejezés olyan 
könyvekre, amelyekben a terjedelem túlnyomó részét irodalmi gyűjtemény, 
azaz antalógiaszerű bemutatás foglalja el, és a kötet összeállítója szinte csak 
bevezetőben mondja el az antológiában felölelt irodalom nagy vonalakkal 
vázolt jellegzetességeit, történelmi távlatait. De nem véletlenül használtam 
ezt a szót, mert hát az említett kötetek — antológiái jellegük ellenére is —, 
illetve éppen ezzel az antológiái jellegükkel valóban bizonyos külön témát, 
vagy témakört dolgoznak fel, s ez a téma sok tekintetben nem is zárható 
le valami irodaim iíag megszabható határoknál, mert ha lezárható volna, 
talán nem is kaphatna teljes létjogosultságot, hanem vonatkozásaival bele
nyúlik az utóbbi századok viharos történelmébe, s éppen ez a történelmi 
távlat adja meg jellegzetességét, lényegét, azaz irodalmi létjogosultságát is.

Lehet, hogy a három kötet megjelenésének — éppen az időpont tekin
tetében — van bizonyos látszólag túlságosan kihangsúlyozott nemzeti vonat
kozása, de még ha valóban ilyen szempontok segítettek is hozzá, ez semmit 
sem von le abból a tagadhatatlan tényből, hogy a három kötet régi űrt tolt 
be,, és puszta megjelenésével is igazi helyükre állítja az eddig legfeljebb 
csak némi vállveregetéssel kezelt, provinciálisnak minősített bácskai horvát, 
elsősorban bunyevác írókat. Mert hát — ezt szögezzük le mindjárt — a 
külön antológiái jelentőséget éppen a b á c s k a i  és éppen a b u n y e v á c  
szó jelzi, kiválasztva ezt a fogalmat a horvát egyetemességből, mint ahogyan 
teszem fel a jugoszláviai, romániai, vagy csehszlovákiai magyar irodalom 
kiválik némiképpen az egyetemes magyar irodalom egészéből, nem nyelvé
nél, hanem sokkal inkább hovatartozásánál fogva, sőt a bunyeváoság eseté
ben ez még fokozottabban kifejezésre jut, hiszen a régebbi időkben még az 
iző nyelvjárás is megkülönböztette az ijező horvát irodalmi nyelvtől, s ez a 
különbség csupán az utóbbi időkben foszlott szét — annak a szükségszerű 
követelménynek engedve, hiogy egy-egy nép irodalma mégsem tagolódhat 
tájszólások és nyelvjárások szerint, hanem ki kell alakítania a maga egy
séges, minden tájra, minden nyelvjárásra kötelező, egységes nyelvét.

A bácskai horvát, azaz bunyevác és sokác irodalmat tehát korántsem 
az iző nyelvjárás különlegessége sorozza mégis valami külön kategóriába a 
hiorvát irodalom egyetemessége keretében, hanem az a területileg és törté
nelmileg különhatárolt élete, amely itt, Bácska földjén bontakozott 'ki az
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utóbbi évszázadok folyamán, anyaiországától elszakadva, egészen más tár
sadalmi, gazdasági és nemzeti környezetben élvé. Márpedig -tagadhatatlan, 
hogy az irodalmi felépítmény éppen ebből az anyagi alapiból bontakozik ki, 
ez van rá döntő hatással, s ez különbözteti meg más materiális alapok, más 
környezetek saját valóságukat tükröző irodalomtól.

Ezért hát, ha a bácskai horvát ok, vagy — mint Géza Kikié mondja
— a bunyevác horvátok irodalmát próbáljuk akár egy antológia erejével is 
összefoglalni, mindenekelőtt arra kell egy történelmi pillantást vetnünk, 
hogy kik is voltaképpen ezek a bácskai horvátok, azaz bunyevác horvátok, 
honnan jöttek, hogyan, milyen körülmények között éltek, s ezek a körülmé
nyek miképpen hatottak nem csupán (irodalmi, hanem egész kulturális éle
tük kibontakozására is.

Az első, ami megállásra késztet, maga a bunyevác szó eredete. Nem 
is olyan régen még szinte általános volt az a meggyőződés, hogy a bácskai 
h/orvátok túnyomó. többsége a hercegovinál Duna Golyócska mellől települt 
át ide, a Duna és Tisza közé, s a Buna folyó nyomán kapta a bunyevác 
nevet a Bácska földjére áttelepült törzs. Ezt az elképzelést azonban már 
megdöntötték a történelmi és néprajzi kutatások. A nyelvészek, etnográfusok 
és más szakemberek ugyanis megállapították, hogy a bunyevác törzs — 
beszédét és nyelvét tekintve — minden bizonnyal a Dinara és a Svilaja 
hegység mentén élhetet valamikor, innen ereszkedett le aztán a törökök elől 
a Zrmanja körüli vidékre és még lejjebb, a tengerpart felé, hogy aztán egy 
elfojtott felkelés után menekülve, a tizenhetedik század húszas éveiben 
kezdjen tömegesen áttelepülni messze északkeletre, a Duna mentére, Bajától 
kezdve Kalocsán, Budán át egészen Esztergomig. Nevük pedig nem a Buna 
folyótól ered, hanem valószínűleg bizonyos jellegzetes, kör alakú házaktól, 
amelyekben laktak, s amelyeket »,bunjá«-nak neveztek. Ez a szó megtalál
ható még a nálunk készült nagy szerbhorvát-magyar szótár már megjelent 
első kötetében is. 1. verem, gödör, 2. lyuk, 3. kunyhó jelentéssel.

Mindez azonban annyira múlt, hogy voltaképpen nemigen van köze
a bunyevác nép külön irodaimii antológiájához. A szorosabb kapcsolat csak 
akkor alakul ki, amikor az első bunyevácok megjelennek a bácskai földön, 
amikor megkezdik a maguk külön, idegenbe szakadt életét. Ez pedig a 
Zágrábban megjelent Enciklopedija Jugoslavije adatai szerint a tizenhetedik 
század húszas éveire tehető, azaz ekkor, pontosan 1622-ben lelhető fel elő
ször Bácskában a bunyevác szó, egy nagyobb bácskai falu nevét jelölve. 
Ekkorjában már megmutatkoznak a kolostorok falai között kibontakozni 
kezdő bunyevác horvát irodalom kezdeti nyomai is, amelyeket az 1639-től 
1707-ig élt Mihaj lo Radnić szerzetes művei jeleznek. Mint Gezia Ki'kió meg
jegyzi, Radnić kéziratai közül ma is őrzik a Vatikán könyvtárában a Kristi- 
jada című művet, amely voltaképpen Junije Palmotić dubrovniki író epo
szának átirata. Magában az antológiában azonban hiába keresnénk Mihaj lo 
Radnićot, mert a költői antológia — a népköltészet példái után — a tizen
nyolcadik század második felében jelentkező Mirko Pavictyal és az őt követő 
Grgur Pestalictyal kezdődik, s még e kettő után is hatalmas űr tátong: egy 
teljes évszázad, mert csak ekkorjában kezd erőteljesebben kibontakozni a 
nemzeti megújhódás Iván Antunoviótyal induló irodalma.

Ez a szaggatottság egyáltalán nem véletlenszerű, hanem szorosan
összefügg a messzire szakadt néptörzs életének és körülményednek alakulá
sával. Nem szabad ugyanis megfeledkezni arról, hogy a bácskai horvátok, 
azaz a bunyevácok idetelepülésüktől kezdve olyan körülmények között éltek, 
amelyek lehetetlenné tették nem csupán kulturális életük, hanem nemzeti 
öntudatuk teljes kibontakozását is. Már régi hazájukban is összeütközésbe 
kerültek a török hódítókkal, az új /hazában azonban valósággal két malomkő 
közé kerültek. Idetelepítésük is két idegen szükségletet elégített ki. Egyrészt 
ugyanis a törökök telepítették ide őket abból a célból, hogy megműveljék 
számukra a termékeny bácskai földeket. Másrészt viszont Ausztria hozatta 
őket a Duna—Tisza közére, földet juttava nekik, hogy ennek ellenében vé
delmezzék a törökök támadásaival szemben. Szinte nem is vették őket teljes 
emberszámba, még csak igazi nemzeti mivoltukat sem ismerték Nevezték 
őket rácoknak, dalmátoknak, görögkeleti szerbeknek, csak éppen horvát vol
tukat nem ismerték fel, és nem ás akarták felismerni. Igen jellemző például
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a Pallas lexikon Bunyevácok címszavának a végül mégis meghonosodó bu- 
nyevác névvel kapcsolatos közlése, amely szerint »a nevet némelyek a 
bunyák és bunyistár szókból magyarázzák, mely annyit jelentene, mint söp
redék-nép. . .« Igaz, a lexikon már megjegyzi: sokkal valószínűbb, hogy a 
bunyevác név a Buna folyótól származik, de maga az a tény, hogy egyálta
lán felmerülhetett ennek a »söpredék-nép« elnevezésnek a lehetősége, hatá
rozottan jelzi, miképpen tekintett a környezet ezekre a messziről idetelepült 
emberekre.

Az Ausztria által idetelepített bunyevácok rendkívül sokat szenvedtek 
a törököktől a XVII. század végén és a XVIII. század elején, és mert Auszt
ria oldalán álltak, természetszerűen a kumcoktól is. A kép azonban semmi 
esetre sem teljes, ha nem említjük meg Danilo Uroševićnek A magyaror
szági délszlávok története című, Budapesten megjelent, sokszorosított könyve 
alapján, hogy a labancok sem nagyon kímélték őket, s ezeknek az üldözé
seknek és zaklatásoknak a következtében 'többször is el kellett menekülniük 
Szabadkáról a tizenhetedik század végén. Mint a későbbi történelem tanú
sítja, a törököktől való felszabadulás sem hozott javulást ennek a Bácskába 
szakadt horvát törzsnek az életében. Nemhogy felszabadultabban fejlődhet
tek volna minden téren, de még a törökök elleni harci érdemeikért kapott 
földet is elvették tőlük, és minden eszközzel jobbágyi sorba igyekeztek ta
szítani őket. Az egész nép szinte kivétel nélkül hozzánőtt a földhöz, nem 
alakulhatott ki az értelmisége, s mindennek a tetejébe a XIX. század máso
dik felében még magyar részről is megindult ellene a szervezett elnemze- 
tietlenítő akció. A parasztsorban élő ibunyevácoknak nem volt, nemzeti ön
tudata, -nemzeti kultúrája, s egy bunyevác csak azon az áron léphetett a 
polgáriasodás útjára, csak akkor járhatott iskolába, ha ezzel együtt vállalta 
az elmagyarosodást is. Ez egészen természetes, ha tekintetbe vesszük, hogy 
1867-ben a városokban megszüntették a bunyevác szláv nyelvű oktatásának 
még azokat a kezdeti nyomait is, amelyek esetleg a régebbi időben meg
voltak.

A kultúra, az írás tudománya tehát nem gyökeresedhetett meg a bu
nyevácok soraiban. Ez alól talán csak az alsóbb papság, a kolostorok szer
zetesei képeztek némi kivételt, a felsőbb papság azonban már határozottan 
a bunyevácság ellen fordult, még akkor fis, ha ő maga is a bunyevác hor- 
vátoik soraiból került ki. Danilo Urošević például megemlíti könyvében, 
hogy Gavro Patačić kalocsai püspök, aki maga us bunyevác volt, úgy igye
kezett még hatékonyabbá tenni a megindult magyarosítása hajszát, hogy 12 
forint, illetve 12 bot büntetést szabott ki mindenkire, aki illír, azaz rác -nyel
ven mert beszélni. A polgári hatóságok persze semmiben sem maradtak el 
a kalocsai püspök mögött, sőt ítéletük még szigorúbb volt, mert 25 botot 
mérettek mindazokra, akik rácul, illetve bunyeváoul mertek megszólalni.

Mindez talán meglehetősen furcsán hat egy olyan írás keretében, 
amely abból a célból íródott, hogy három megjelent antológián át bemutassa 
a bácskai horvátok irodalmi életének kibontakozását. Ha azonban egy kicsit 
a dolgok mélyére nézünk, nyomban látjuk, hogy mindennek ismerete nélkül 
lehetetlen közelebb kerülni a bácskai horvátok irodalmának kibontakozásá
hoz is. Mert abban az időben csak a bunyevác paraszt őrizte meg nyelvét 
(ha megannyi esetleges rontással, magyarítással, keveréssel is!) és szokásait. 
De hát az a bunyevác paraszt nem tudott írni, képtelen volt írásba foglalni 
gondolatait, érzéseit, ezen a vonalon nem is alakulhatott ki tehát semmiféle 
írott irodalom. Igaz, ezzel szemben éltek és terjedtek a népdalok és nép
mesék. És — mint Géza Kikié megállapítja a népmesék elé írt ismertetőjé
ben — a szóbeli elbeszélő irodalom sehol az országban nem virágzott annyi
ra, miint éppen a bácskai horvátok körében. Ezek a népmesék és népdalok 
tartották fenn a nyelvet és a nemzeti hagyományokat a bunyevác parasztok 
írástudatlan és a tanulástól elzárt tömegeiben mindaddig, míg a múlt század 
közepén Iván Antunović jelentkezésével meg nem indult a bácskai bunye- 
váook irodalmi újjászületési mozgalma, amely voltaképpen nem volt egyéb, 
mint szervezett ellenállás a kíméletlen magyarosítás ellen. Ez a szervezett 
ellenállás volt a tulajdonképpeni bácskai horvát irodalom igazi kibontako
zásának kezdete, ebben az időszakban, 1870-ben jelent meg először a Bunje- 
vačke i šokačke novine, majd ennek mellékleteként a Bunjevačke i šokačke
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vile, amely az első állandó jellegű irodalmi kiadvány volt bunyevác nyelven. 
Ezt követte a Neven, az egykori Subotičke novine és a Subotička Danica, 
s a nyomtatott betű eredményeképpen nem csupán a bunyevác tömegek 
kerültek egyre közelebb a kultúrához, hanem a fokozatosan kibontakozó 
irodalom is közelebb került hozzájuk.

Iván Antunoviénak kétségtelenül úttörő érdemei vannak a bácskai 
horvátok irodalmának újjászületése terén, és ugyanakkor történelmük első 
megbízható körvonalazása terén is, tekintettel arra, hogy Antunovié volt az 
elsők egyike, aki vállalkozott a bácskai horvátok történetének megírására. 
Maga a bácskai horvát irodalom azonban minden nehézség ellenére távo
labbi múltra tekint vissza, ha megnyilatkozásai nem voltak is tömegesek.

Ante Sekulić és Géza Kikié antológiái egyaránt három fontos szakasz
ra osztják fel a mintegy három évszázados múltra visszatekintő bácskai 
horvát irodalmat. Az első szakasz a prózaírás terén Mihajlo Radnictyal, a 
költészet terén pedig a körülbelül egy évszázaddal később jelentkező Mirko 
Paviótyal és Grgur Pestaliátyal kezdődik és tart egészen a megújhódási moz
galom kezdetéig, azaz a múlt század közepéig. Ebben az első korszakban 
azonban általában csak a népmese és a népdal tölti be az írott szó helyét. 
A tulajdonképpeni irodalmi kezdet tehát a második korszak, az újjászületés 
irodalma, amely Antunovié és követői munkálkodását jelzi, végül a harma
dik korszak az újabb törekvések, az újabb útkeresések korszaka, mely a 
monarchia bukása utáni irodalmi megmozdulásokat öleli fel egészen a mai 
napig. Az első korszakot a népdalok és népmesék terjedésén 'kívül az egyház 
erős hatása jellemzi, és igen érdekes jelenség, hogy tulajdonképpen a bu- 
nyevácok irodalmának első szerelmes versét is szerzetes pap irta. A második 
korszak, a hőskorszak a magyarosítás ellen, a nyelv jogaiért vívott harc 
jegyében telt el, a legújabb szakasz pedig a felszabadultabb légkör bekö
szöntését jelzi, bár feltétlenül meg kell említeni azt is, hogy a régi Jugoszlá
via idején kialakult helyzet még nem volt teljes nemzeti felszabadulás, 
hiszen a horvát nyelv még mindig háttérbe szorult a szerb nyelv mellett, ha 
voltak iis újabb horvát folyóiratok, ha alakulnak is horvát kulturális intéz
mények, és ha a bunyevácság vezető helyet foglalt is el például Szabadka 
városi vezetőségében és hivatalaiban.

A bácskai horvátok aránylag kis száma természetszerűen nem tehette 
lehetővé valami szélesebb körű irodalmi mozgalom kialakulását, s így aztán 
teljesen érthető, hogy ez a mostani irodalmi felmérés is alig harminc-negy- 
ven nevet említ a három évszázad prózaírói között, és a költők száma sem 
sokkal több. Ezek hatalmas többségükben bunyevácok, mert Ante Sekulió 
például, aki a bunyevácokon kitér a sokác írókra is, mindössze két sokác 
írót említ meg, azok is csak az első világháború körüli esztendőben jelent
keztek.

Ügy gondolom, fölösleges volna ebben a rövid ismertetésben kitérni az 
antológiákban szereplő írókra név szerint is, tekintettel arra, hogy nem 
egyéni értékelést kívánunk adni, csupán egy nemzetétől területileg elszakadt 
törzs kulturális és irodaimii törekvéseinek végső kibontakozását akartuk 
örömmel regisztrálni, amely ím eljutott már odáig, hogy írói és költői le
mondhattak a (regionális jelleget kidomborító iző nyelvjárás irodalmi hasz
nálatáról, s nyelvezetükkel is bekapcsolódhattak az egyetemes horvát iro
dalomba, félreérthetetlenül jelezvén, hogy oda tartoznak, s igyekeznek is 
élni a múltban oly sokat nélkülözött nemzetiségi jogukkal. Ezt az Összetar
tozást és ezt a hovatartozást jelzi az is, hogy az említett antológiák — miint 
említettük — Zágrábban jelentek meg. S ez a körülmény kétségtelenül nagy 
pozitívum — még akkor is, ha az újaibb idők nemzeti torzsalkodásai adnak 
is bizonyos kellemetlenebb mellékízt neki.

Kolozsi Tibor
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KÖZÖSSÉG, NEMZET, EMBERISÉG

ILLYÉS GYULA: Hajszálgyökerek.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1971.

A második világháború gyilkos küzdelmeiből szabaduló emberiség a nem
zeti gyűlölködés pusztulásában bízott; abban, hogy ez a történelmi vesze
delmeket előidéző méreg többet nem fogja egymás ellen uszítani a nemze
teket. Illyés Gyula is osztotta az emberiség reményeit, 1945. augusztus 20-án 
megjelent Forradalmi magyarság című írásában »a nacionalizmus utolsó, 
pusztulás előtti nagy görcsének« nevezte a német fasizmus őrjöngését. A 
nacionalista szenvedély azonban — úgy tetszik — azóta sem pusztult el, és 
a történelem sajnos inkább a nemzeti gyűlölködés sötét vízióját felrajzoló 
Nietzschének adott igazat, mint azoknak, akik abban reménykedtek, hogy 
a háború szörnyű élménye és a társadalmi haladás végképp kiirtja ennek 
a gyűlölködésnek a fertőző gócait.

Illyés maga is érzi a történelem eme paradox alakulásának veszélyeit. 
»A 20. század első számú nagy meglepetése (amelyet váratlansága miatt 
sokáig, .szinte máig nem tudott az európai szellem kellően elemezni) a nem
zeti érzés hatalmas újjáéledése — írja Visszapillantása bán az ötvenes ével? 
vége felé. — Végzetes különbséggel. A »szent láz«, amely százötven évvel 
előbb kamaszbetegségként pusztította az orcákat,, s a növekedés járuléka 
volt, most hovatovább vad ragályként pusztított.« S hogy ez a ragály meny
nyire foglalkoztatja, milyen gondokat okoz neki, bizonyítja az 1965-ös monsi 
beszéd. »Rengeteg szinten folyik nemzetközi találkozó — olvassuk. — De a 
népek csak nem kerülnek közelebb egymáshoz, nem, főképp lelkűkben, in
dulataikban. A ségregation, az elkülönülés forróláza íme Európa szívébe is 
behatolt. Gondolhatják, hogy izzik a széleken«. Hiába terjedt el a szocia
lista gondolat, hiába növekedett (legalábbis Európában) a nemzetek gazda
sági teljesítménye és életszínvonala, a nemzeti elfogultságokat, a nemzeti 
kérdés súlyát csak nem csökkentette az idő. »Mi — hangzik Illyés egyik 
nyilatkozata —, a tizenkilencedik század neveltjei, azt hittük, hogy a nem
zetiségi kérdést az emberiség anyagi felszabadulása meg fogja oldani. Nem 
ez történt; soha izzóbbak nem voltak a nemzeti ellentétek. . .«

A legfájdalmasabb — Illyés és a magyar író számára — , hogy a nem
zeti ellentéteik, a nemzetiségi kérdés hevülései a Dunatájon sem csitultak el. 
A háború után egy szellemi!eg-gazdaságilag egységesülő, a nemzetiségi kér
dést jóakaratúan megoldani igyekvő Közép-Kelet-Európában reménykedtek 
a haladás hívei. Valljuk be, ezt a reményt sem váltotta valóra a történelem. 
S nem váltotta valóra a magyarságnak a nemzetiségi problémák rendezé
séhez fűzött reményeit. Illyés — megszólalván abban a vitában, amelyet 
Németh László kezdeményezett a magyar irodalom világirodalmi lehetősé
geiről — maga is hangot adott a szomszédos népek felé tekintő, diunavölgyi 
lehetőségekben reménykedő elmék csalódásának. »A második világháború 
utáni magyar szellemi élet — írja — nemcsak a jóhiszeműen nyíló szem, 
hanem a kézfogást kínáló kéz, az ölelést kínáló kar mozdulatában volt. 
Lehetett része ennek a rajongó magatartásnak is abban, hogy tudatába 
ennek a szellemi életnek szinte a mai napig nem jutott el az, amit a vártak 
helyett valóságosan kapott: -hihetetlen híreket, itt faluvezetők tönkön topor- 
ral való lefejezéséről, ott az értelmiség modem gettóba zárásáról, amott 
parasztok vonatszámra történő elhurcolásáról oly körülmények közt, amely
re a hátlerizmus adott pédát, dolgozott ki szörnyű módszert. Ábrázoltunk 
hideg napokat, pontosan megállva mindig ott, ahol azok miatt éppoly ártat
lanok dermesztő heteket szenvedtek. Miközben valamiféle madámyelven 
sose folyt hangosabban valamiféle szellemi érintkezés a bankettre betolt 
mozifelvevőgép előtt, majd a vásznon az íróknál sokkal tájékozottabb nézők 
homlokráncai előtt.«
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A történelmi helyzet nem engedi tehát, hogy figyelmen kívül hagyjuk 
a nemzeti és a nemzetiségi problématikát. Illyés vonatkozó cikkeit az a 
meggyőződés hatja át, hogy nem a megoldás ünnepét üljük, hanem a köz
napok sokszor nehéz és áldozatos küzdelmei közepette vagyunk. Arra akar 
ráébreszteni, hogy ebben a történelmi helyzetben a magyarságnak is számot 
kell vetnie önmagával, válaszolnia kell arra a kérdésre, hogy egyáltalában 
nemzet-e, s meg kell találnia az utat, amelyen a maga nemzeti létét fenn
tarthatja. Vezető elméinek pedig állást kell foglalniuk a nemzeti érzés és a 
nacionalista elfogultság sokszor egymással összebonyolódott konfliktusaiban. 
Nem arra van szükség, hogy a magyarság is csatlakozzék ahhoz az európai 
kórushoz, amely a sovinizmus új életre keltett jelszavait és érveit hirdeti, 
hanem hogy tájékozódjék, megismerje Önmagát és helyzetét. Az alapoknál 
kel1 kezdeni, a kérdések elején.

Egyáltalán mi szükség van arra, hogy a magyarság (vagy bármelyik 
kisnép) fennmaradjon? — kérdik a nemzeti érzés ellenségei vagy közöm
bösei. Miért fontos az, hogy egy nemzeti nyelv és kultúra — amely végül 
is időleges érvényű történeti kategória — oltalmat kapjon s erőfeszítéseket 
tegyen fennmaradására? Hallottunk olyan érvelést, amely egyenesen szük
ségszerűségnek tartotta, hogy a nagy nemzetek töltsék be a kis népeik által 
elfoglalt földrajzi és történelmi helyet, hogy az elszigetelt nyelvek asszimi
lálódjanak, a milliós-tízmdlliós-húszmilliós népek egyetemesebb közegbe 
olvadjanak. Érdemes-e vajon e nemzetek fennmaradásáért tenni valamit?

Illyés ás hallotta ezeket a kérdéseket. És minthogy a nemzetről való 
gondolkodást az »alapoknál« akarja kezdeni, rájuk is válaszol. Két válasza 
van: a problémát a magyarság és az emberiség oldaláról közelíti meg. Sze
rinte (és e gondolatával a marxista antropológia alapvető eszméjével azo
nosul) az emberi »lényeg« csakis az emiberi közösségben válhat valóra, az 
embernek elemi igénye a kollektivitás. Egyik nyilatkozatában arról beszél, 
hogy ifjúságában ez a közösségigény vezette a nemzetközi avantgárd moz
galmaihoz. A réguesse-i riportban pedig arról ír, hogy a közösségben való 
elhelyezkedés alapvető és természetes emberi-pszichológiai igény. »Hogy 
valójában máért is érezzük itt mindnyájan ilyen jól magunkat? — kérdezi.
— Nyilván az ős-emberi érzés távoli hatása alatt, hogy hasznos és kellemes 
együtt lenni. Védelmet nyújt, érzelmi kapcsolatot teremt! Minél tökélete
sebb az együttélés, annál tökéletesebb az egyén. Az ember ettől a közös 
élettől lett egyáltalán ember. Jövője is ettől függ.« Ezt a gondolatot azután 
megismétli Szakvizsgán — nacionalizmusból című 1970-es írásában. Sőt az 
új tanulmánygyűjteménynek, mondhatjuk, alapvető vállalkozása az a vizs
gálat, amelynek során Illyés a »közösségi érzés hajszálgyökerei« után kutat. 
A nemzeti érzés éppen ebből a közösségi érzésből következik; a nemzeti 
nyelv, kultúra és történelem határozza meg az emberi közösségnek ezt a 
típusát.

És ahogy a nemzeti érzés az ember természetes és elemi igénye (és 
joga) lehet, az emberiség érdeke is a nemzetek létezését és fennmaradását 
kívánja. A nemzet, igaz, történelmi kategória, a társadalom fejlődése hozta 
létre, s mint történelmi képződmény nem tekinthető öröknek. Fennmara
dása azonban még hosszú távon időszerű. Az emberiség különböző változa
tokban valósult meg a történelem folyamán: kultúrákat, civilizációkat, faj
tákat és nemzeteket hozott létre. S talán nem vagyunk túl merészek, ha 
arra gondolunk, hogy az emberiséget szegényítené ennek a változatos gaz
dagságnak a szűkítése, visszavétele. A fantasztikus irodalom »ellenutópsiái«, 
amelyek az emberiség jövőjétől szolkták elriasztaná a mai olvasót, mindág 
uniformizált emberiséget mutatnak be nekünk: azonos nyelvet, azonos élet
formát, azonos gondolatokat. E víziókat szemlélve gondolhatunk arra igazán, 
hogy a humánum és a szabadság zálogát valójában a változatok, a válto
zatok szabad érvényesülése jelentheti.

Midőn tehát Illyés a magyarság fennmaradása mellett érvel, az embe
riség érdekeit is képviseli (akárcsak azok, akik az amerikai indiánok, a 
kurdok, az albánok, az örmények- vagy a szlovákok nemzeti fennmaradása 
mellett gyűjtenek érveket). Miként egykor Széchenyi István, ő is az embe
riségnek akar megmenteni és adni egy nemzetet, s ezért azt vallja, hogy 
a »magyar«-nak nem az »internacionalista« az antinómiája, hanem a »rossz
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magyar«. A  magyarság így lesz az emberség lehetősége és terepe. »Bizonyos 
vagyok abban — mondja —, hogy a magyar népnek ügyét szolgálva, az 
emberiségnek soron levő... célját szorgalmazzuk.« A rádiónak adott nyilat
kozatában pedig arról beszél, hogy éppen az emberi haladás kötelezi a ma
gyar írót arra, hogy saját nemzetét szolgálva mozdítsa elő az emberiség 
ügyét.

Azt persze Illyés is tudja, hogy ez a szolgálat elég nehéz, hiszen a 
magyarság nemzeti öntudata — és ezért fennmaradásának ügye — fél 
évszázad óta válságban van. Nemcsak mi mondjuk, hogy a huszadik század 
magyarságának az elemi létet érintő kérdésekre kell választ adnia. Törté
nelmi sorsa úgy alakult, hogy midőn az európai népek kivívták nemzeti 
egységüket, ő elveszítette, és legfeljebb az örményekével vagy a zsidókéval 
összehasonlítható diaszpórára kényszerült. Demográfiai mutatói (a születé
sek arányától az öngyilkosságok számáig) Európában a legkedvezőtlenebbek, 
nemzeti tudata a sovinizmus és a sivár közömbösség között ingadozik. Ha 
lehet hinni Durkheám szociológiájában, a közösségi tudat és szolidaritás, a 
történelmi kohézió igen rossz állapotára vallanak a demográfiai statisztikák.

Illyés is meghallotta ezeket a történelmi tényeket és statisztikai táb
lázatoknak a figyelmeztető szavát. S azt ás tudja, azt ás 'kijelenti (több alka
lommal is), hogy nem a szocialista társadalmi rend a felelős ezért az álla
potokért, hiszen ez a rend egy fél évszázados, vagy még régebbi helyzetet 
örökölt. S nem egy intézkedést hozott az orvoslás érdekében ds. Az orvoslás 
azonban nem könnyű dolog, a nemzeti fennmaradás grafikonja szorongató 
látványt mutat, és a Hajszálgyökerek írója egy »durkhemista« szociológus 
érverésével mutat rá a közösségi tudat és a népesedési mutatók összefüg
géseire. »Egy nemzet szellemi atmoszférája — olvassuk — ... kihat az egyé
nek viselkedésére. S azon át el a társadalmi, a gazdasági jelenségekig. Még 
azokig a számoszlopokig is, amelyek a halálozások és a születések, válások 
és kivándorlások higanyfonálszerű le-föl szállását mutatják, nem kis rész
ben ez működteti, a közérzetnek ez a minősége, ez a tartalmi állapota. Ha
tással van természetesen a termelékenységre is. Láttam grafikai kimutatást: 
befolyásolja a közlekedési balesetek számát is. A diákok előmenetelét. A 
színházak látogatottságát. így nyilván még a színészek és szerzők alkotó- 
képességét is.« Ezért járja át idegzetét az a szorongás, amely a magyarság 
nemzetté válása — a 18. század vége óta — mintegy állandó szólama, félel
me szellemi életünknek. Amely sorra ott hat Csokonai, Kölcsey, Széchenyi, 
Vörösmarty, Arany és Ady tudatában és műveiben. íróink az emberiséghez 
és a történelemhez fellebbeztek, szemben a pusztulás látomásaival. Illyés a 
modern ember realizmusával tudja, hogy ez a fellebbezés nem sokat ér, 
hogy a nemzeti fennmaradás joga vajmi gyenge erőt jelent a tények kény
szere ellen, s egy nép igazsága nem szokta megbillenteni a történelem sok
szor kegyetlen mérlegét. »A  múlt század humanizmusa — fejtegeti Illyés
— ellustította az agyunkat. Annyit ismételgettük már szólamként az egykori 
követelményeket, hogy az igazságot nem lehet elfojtani, mert az eszme 
győz, s így végül is minden igaz ügy diadalmaskodik, hogy: nem készültünk 
föl eléggé a védelmükre. Az albigensek tragédiája azt példázza, hogy az 
igazságot el lehet fojtani,, hogy az eszme nem győz a puszta létezésénél 
fogva, hogy utolsó szálig ki lehet irtani igaz ügyért küzdő népeket, orszá
gokat; hogy egükre az Értelem nem megy föl oly magaerejűen, mint a Nap, 
hanem csak a többség buzgalma árán, s még akkor is pillanatonként tar
tani kell teljes erővel, teljes éberséggel.« Ez a gondolat és ez a szorongás 
kapott hangot történelmi tragédiájának: a Tisztáknak színpadán.

Keserű figyelmeztetések ezek, mégsem remény nélkül valók. Kölcsey 
vagy Vörösmarty, Széchenyi vagy Ady iz azért rajzolták a nemzet elé a 
pusztulás lehetőségét, mert észrevették a remény sugarát, mert úgy gon
dolták, van értelme a küzdelemnek, és van esélye a pusztulással szembe
forduló vállalkozásnak. Illyés is reménykedik, ő is inkább meggyötörtnek, 
mintsem hanyatlónak látja a magyarságot (s ezzel az állásfoglalással cáfolja 
azokat, akik a nemzeti pesszimuzmus prófétájának szokták ábrázolni őt). 
Herder klasszikus jóslatával vitatkozik. »Ha könnyebbik oldaláról nézzük — 
érvel —, akkor úgy lehetne ábrázolni, hogy van egy pusztuló nép, és annak 
vannak prófétái, akik az utolsó pillanatig jajonganak. Nem így áll a hely
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zet. A magyarság nem pusztuló és nem halálba menő nép, hanem olyan tör
ténelmi szenvedésektől meggyötört nép, amelyik képtelen volt eddig betöl
teni mindazt, amire igénye volt. Mi itt állunk egy teljesen európai nívójú 
irodalommal, egy teljesen európai humanista szemlélettel, s ezt nem tudjuk 
megvalósítani, mert majdnem köznapi, kínos dolgok megoldásával kell fog
lalkoznunk.« Vagyis a rossz nemzeti közérzet oka nem a nép »'biológiai« 
avagy »lelki« alkatában rejlik, hanem fél évszázados — egy évszázados tör
ténelmi körülményeiben.

A pesszimizmus mindig lemondással jár, Illyés viszont éppen a küz
delem és a munka erkölcsét hirdeti. Ezzel az erkölccsel (határozza meg azt 
is, hogy ki tartozik a nemzethez, hogy »ki a magyar?«. »Nemzetemhez — 
bármely végzet adta közösséghez — azzal óhajtok tartozni, hogy vállalom
— mondja. — Valósággal vállalni kény szer ülök. Mégpedig minél sanyarúbb 
helyzetben van, minél kevesebb jóban tud részeltetni, annál inkább.« A 
nemzethez tartozás eme etikai kritériumának megfogalmazása azért fontos, 
mert az egykori népi mozgalom történelem- filozófiájának legjobb hagyomá
nyait követi, azokat, amelyeket a legnagyobb hangsúllyal éppen maga Illyés 
fogalmazott meg például a Magyarok cikkeiben. Az Illyés (vagy Németh 
László vagy Veres Péter) által képviselt történelemszemléletet gyakran vá
dolják meg ellenfelei nacionalizmussal, sőt »fajelmélettel«. Könnyű győze
lemmel jár ez a vád: a támadó elképzel magának egy gőzösfejű fajvédő 
narodnyikot, akin aztán játékos eleganciával elverheti a port, s '.közben saját 
képzeletének fantomalakját a népi mozgalom egykori vezetőivel próbálja 
azonosítani. Illyés etikai nemzetértelmezése ezekre a kísérletekre is felel.

A nemzeti közösség és sors vállalásával együtt azonban azt is meg 
kell világítani, hogy valaki mit ért »nemzeti«-n (és mit »naaionalistá«-n). 
Illyés egész életművéből kiolvasható az a törekvés, amely tisztázni kívánja 
ezeket a fogalmakat. Kritikusai azonban újabban főként egy tömör és szel
lemes meghatározását veszik körül kételkedő kérdőjelekkel. »Nemzeti, aki 
jogot véd; nacionalista, aki jogot sért« — hangzik ez a meghatározás. Egy 
jeligeszerű definíció mindig támadható, sohasem lehet annyira -pontos, mint 
egy értekezés. Ennek a definíciónak feltétlen érdeme visz-ont, hogy jogi és 
így társadalmi közegben világítja meg a nemzeti és a nacionalista álláspont 
s magatartás alapvető antinómiáját.

Ennek az antinómiának a tudata és a definíciónak részletesebb kifej
tése azonban eddig is benne rejlett Illyés publicisztikájában vagy irodalmi 
műveiben. S benne rejlik a Hajszálgyökerek írásaiban is. A pontosabb kifej
tés kívánja meg, hogy Illyés véleményt nyilvánítson olyan, a nemzeti érzést 
érintő kérdések ügyében, mint a nacionalizmus, a nemzeti közömbösség és 
a szomszéd országokban élő magyar kisebbségek helyzete.

Aki Illyés régebbi írásait ismeri (például Szellemi fajkutatás című 
1938-as tanulmányára gondolok), könnyen belátja, hogy a Hajszálgyökerek 
írója a nacionalista konjunktúra idején ás a nacionalizmus ellenfele volt. 
Ellenfele ma is. A nacionalizmus bírálata során azonban Illyés mindig lénye
gesnek tartotta, hogy a magyar népet elválassza az uralkodó osztályok ha
mis ideológiájától és történelmi bűneitől. Nyilván nem a magyar parasztot 
kell felelőssé tenni a dualizmus vétkes nemzetiségi politikájáért, mint ahogy 
az erdélyi román paraszt sem felelős a Bratianu- vagy Maniu- kormány 
kisebbségellenes rendelkezéseiért. Illyés éppen az osztályálláspontot érvé
nyesíti, midőn a nép és az uralkodó rétegek megkülönböztetésének szüksé
gességére figyelmeztet. »Avult tankönyvekben található még az a módszer, 
amely a népek történelmét a királyok cselekedeteivé szimpláfikálja, olyany- 
nyira, hogy még magát az időt is azok uralkodási ideje szerint tagolja. A 
szemlélet, melyet e színdarab elutasít, ezt a maradi irányt követte: az ural
kodó réteget azonosította a néppel; az előbbi bűneiért az utóbbit is el-elma- 
rasztalta, máig károsan ható következményekkel« — írja a Malom a Séden 
bemutatója elé. Ezért tiltakozik az ellen a közkeletű vád ellen is, amely a 
magyarságot a fasizmus első hívének és utolsó csatlósának szeretné beállí
tani. (Csak zárójelben jegyzem meg, hozzátéve Illyés érveléséhez, hogy a 
fasiszta szlovák és horvát kormány vagy az osztrák náci vezetők még a 
magyar fasisztáknál is tovább szolgálták Hitlert, ami persze semmivel sem 
kisebbíti Szálasiék bűneit, csak éppen nem igazolja az -»utolsó csatlós«-vá-
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dakat. Igaz, erre lehetne azt mondani, hogy Tiso és Paveliié a nácik krea
túrái, qtuislingjei voltak, de hát nem volt-e az Szálasi, sőt már Sztójay 
Döme is?)

A magyarságot ért vádak mellett Illyés a nemzeti közömbösséggel 
is vitába száll. Ezt a közömbösséget általában »deheroizálásnak« vagy »de- 
romantizálásnak« szokták nevezni, holott nem realisztikus történelem- 
szemléletről van itt szó, hanem közönyről, cinizmusról vagy egyszerűen a 
magyar kultúra megvetéséről, hamis világpolgári önérzetről. A »deheroizá- 
lásra«, »deromantizálásra« az egészséges nemzeti tudatnak ás szüksége van, 
napjaink »önostorozóii« sokszor azonban oly hévvel kutatják a nemzeti bű
nöket és mulasztásokat, hogy gesztusuk már-már nem is ön-ostorozás. Illyés 
ellenük beszél. »Ártalmas az üres büszkélkedhetnék — mondja. — De épp
oly ártalmas, ha — nem kis részben annak ellenhatására, annak lelki meg
felelő] eképp — már-már buzgalmat abba vetünk, hogy népünkről elsődle
gesen a rosszat, a kedvezőtlent »tudatosítsuk«: az árnyoldalt tegyük köz
tudattá. Ott is sietve — még a stílus megfésülésére, az elpiszkosodott tények 
letörlésére se hagyva ddőt —, ahol az óvatosság elmulasztása közveszély. 
Népünk nevében jelentkezünk kéretlenül önkritikára, s végezzük azt úgy, 
mint némelyek a hírhedt régieket: könnyedén. Elöl járunk, nemegyszer 
feszélyezettséget okozva, oly bűnök vállalásában, melyeket nagyon is kell 
vállalni, de minden népnek együtt, mégpedig előzmény s következmény 
közé helyezve, mert hisz enélkül csak egyre szárad, sötét nemzeti tulaj
donul. Félreértve, hogy söpörjön ki-4ci a maga ajtaja előtt, a más kapukból 
repülő szemetet sem ihajtjuk el a magunké elől. És félreértve épp szellemi 
életünk egy sajátos örökségét.« És azt is tudja, hogy a bűnök felfedezésére 
vagy konstruálására fordított igyekezet éppen azt lobbanthatja időlegesen 
lángra, amit saját programja szerint nyesegetni és pusztítani alkar. »Érzel
meknek és fogalmaknak — olvassuk — alig lehet csüggesztőbb zűrzavara, 
mint amelynek folyományaként valaki azt hiszi: a népek Összebékülését 
szolgálja, ha a sovinizmust leküzdendő, a maga népéről ami gyalázó csak 
az indulat fűtötte fejébe villan, azt a tényt ellenőrzése és a következmény 
mérlegelése nélkül sikoltozni kezdi. Nem a népek ügyét segíti elő, hanem 
legfeljebb egy másilk nép sovinizmusát s annak visszahatásaként pedig épp 
azt, amit ő maga elfojtani akart: a saját népének a sovinizmusát; vagyis a 
népek még izzóbb testvérharcát.« Ez a felelőtlen pedagógiia, amit Illyés 
most megbélyegez, maga is hozzájárult a nemzeti közömbösséghez, a közös
ségi érzés zavaraihoz.

S végül a nemzeti tennivalók, a közösségi érzés orvoslásának célki
tűzései közé sorolja Illyés Gyula a kisebbségi magyarság iránt érzett figyel
met és felelősséget is. Idézett Forradalmi magyarság című írásában már a 
felszabadulás évében kritikával illette azt a magatartást, amely figyelmen 
kívül hagyja a magyarság széttagoltságából eredő történelmi realitásokat. 
»Van magatartás Magyarországon — írja —, amely beteges szemérmességgel 
félrenéz egy-két tény elől, amely szinte jó -modor elleni vétségnek vélá csak 
a gondolatot is például arról, hogy a határokon túl változatlanul több mil
liónyi magyar nemzetiségű él.« Ez a szemérmesség sajnos hosszú időn át 
általánossá lett, s azok, akik — egyébként teljes joggal — felháborodtak 
azon, hogy az iraki kurdok, a spanyolországi baszkok és a malájföldi kínaiak 
nem gyakorolhatják nemzeti és nyelvi jogaikat, óvatosan hallgattak a ma
gyar kisebbségek helyzetéről érkező egynémely hír nyomán. Nos, Illyés 
értelmetlennek és felelőtlennek tartja ezt a -hallgatást. Szerinte a nemzeti
ségek — köztük a magyar nemzetiségek — sorsát és helyzetét az egyetemes 
humanizmus és az emberi jogok mérlegén kell mérni. Vagyis a társadalmi 
haladás, a szocializmus márcéivel. »Hogy ember ne zsákmányolhasson ki 
emibert pusztán a társadalmi hatalmánál fogva — fejti ki ezt az elgondo
lást — : ennek megvannak a gyógymódjai; mindaz, amdt a szocializmus ki
dolgozott. S ha emberek azért zsákmányolnak ki s nyomorítanak meg em
bereket, megtetézve mintegy az osztályhelyzetük okozta szenvedést, mert 
az utóbbiak az arcszínük, a vallásuk, az anyanyelvűk folytán is kedvezőt
lenebb állapotúak? Nem kétséges, hogy ennek kérdése és megoldásra sar
kalló föladata is társadalmi; szociális. Sőt: szocialista. Milliókkal és milliók
kal mérhetők azok a dolgozó tömegek, melyeknek tagjai egy életen át azért

116



keresnek az átlagnál is kevesebbet, azért nem élhetnek meghitt környe
zetükben, gyermekeiket azért nem nevelhetik kívánságuk szerint, hivatalok
ban s a törvény előtt azért szenvednek hátrányt, sőt megaláztatást, mert 
besorolhatók a fenti osztályozás valamelyikébe, s ezért valamiféle hatalom 
külön is elnyomja őket, visszaél a védtelenségükkel. Aki tehát e kiáltó gaz
dasági tények közepette a nemzeti — szűkebben a nemzíetiségi — kérdést 
akár holmi grammatikusi szóviadalnak, akár veszélyes, de üres demagógiá
nak nézi, és a rossz iskolamesterek, a romantikába ragadt írók, a hordó
szónokok, n-o meg a neves góllövők sajátos területére tolná át: ugyancsak 
elmaradt a korától. Elmaradt különösképpen annak számbavételétől, 'hogy 
milyen riasztó mértékben harapósnak és fajulnak el ezek a tünetek, már 
nemcsak a tengereken túl.«

A kisebbségi 'kérdés tehát — Illyés szerint is — a társadalmi, a szoci
ális problémák közepébe vág. ő  is azt tartja — miként előtte a szocialista 
gondolat klasszikusai —, hogy az új társadalom egyik nagy vizsgája éppen 
a nemzetiségi kérdés megoldása lehet. A nemzetit és az emberit elbben az 
összefüggésben is egymás kölcsönösségében képzeli el és határozza meg. A 
magyarság és az emberiség Illyés eszmei szótárában a legszorosabban ösz- 
szefüggenelk, egymást feltételezik. A két fogalom — a két eszme — osa!k 
együttesen képviselhető, s bármelyiket csak az képviselheti hitelesen, aki 
a másikat is a magáénak vallja és a sajátjaként hirdeti.

Pomogáts Béla

A KIS ZEUĆ HALALUCRÁSA

PÉTKOVICS KÁLMÁN: A tizennyolc nyárfa. 
Életjel Miniatűrök 13. Szabadka, 1970.

1919—1920-ban 'két folyamat jel
lemezte Vajdaság eseménydús tör
ténetét. Az egyik a forradalmi mun
kásmozgalomban és az ellene irá
nyított erőszakos fehérterrorban je
lentkezett, a másik viszont abban a 
nemzetköziségben, amely nem is
merte az akciók nemzeti síkú szét- 
forgácsolódását, a határokat sem is
merve el korlátai gyanánt, és nem 
csupán a hazai területen eredmé
nyezett szerb—magyar—szlovák—né
met együttműködést, de -kiterjesz
tette a harc színterét a határokon 
túlra is, mindenüvé, ahol be lehe
tett kapcsolódni egy-egy forradal
mi megmozdulásba. A Magyar Ta
nácsköztársaság politikai és fegyve
res harcaiban (1919) körülbelül 6— 
8000 jugoszláv forradalmár vett

részt s ezek java része éppen Vaj
daságból indult: ott volt köztük La
za Vukičević (Nikola Ilié) Moáorins- 
ki, Mirković, Klaić, sőt Filip Fili- 
pović is ugyanúgy, mánt a magyar 
Andorka, Udvardi, Hermái, Kovács, 
Benkő, vagy Bonyhádi is.

Ez a forradalmi proletár együtt
működés erős hatással volt a pol
gárságra is: közöttük persze ugyan
úgy akadtak haladó szellemű és re
akciós politikusok is, akik a ma
gyar—szerb forradalmi proletáriá tus 
ellenében a szerb—magyar ellen- 
forradalmi fehérterror iközös harcá
ra esküdtek, ezzel is igyekezve a 
kommunisták tekintélyét és népsze
rűségét lerontani a tömegek szemé
ben, hogy rájuk fogták: tulajdon
képpen nem is a szocializmus a cél
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juk, hiszen együttműködnek ők szí
vesen a magyar fehér tiszti ban
dákkal is, hacsak szétrobbanthatják 
ezek segítségével az újonnan ala
kult SHS királyságot.

Bizonyos, hogy a magyar—ju
goszláv együttműködés az osztály- 
harc síkján mozgott, pro és kontra, 
mind a két osztály közös harcaiban. 
A nagyszerb reakció a magyar fe
hér ellenforradalom oldalán állott, 
legalábbis a Tanácsköztársaság bu
kásáig, de aziontúl is csupán Bara
nyában állt a Horthy-ellenes prole
tariátus mellé, egyrészt a baranyai 
szén kitermelése kedvéért, másrészt 
viszont a Horthy-féle revizionizmust 
igyekezve sakkban tartani, míg a 
munkásság és élgárdája, a párt, a 
magyar forradadalom 'harci síkján 
állott végig, az 1919-es nagy ma
gyar bukás után is. Voltak ennek az 
osztályharcnak nemzeti mozzanatai 
is persze, de akkor is csak a for
radalmi mozgalom síkján kapcso
lódva a szomszéd néppel.

A nagyszerb reakció persze igye
kezett felhasználni a háborús (1914— 
18) magyargyűlöletet, valamint 
az egyesülés (1918) forró, lázas lel
kesedését rajta lévén, hogy osztály
ellenségét is »magyarbarát« színben 
tüntesse fel, hiszen az osztályharc 
és forradalomszervezés vádja csak 
népszerűvé tehette a tömegek sze
mében a forradalmárokat, mert a 
Pavle Tatiéok és Vojin Brkićek 
jobboldali ellenforradalmi szociál
demokratái elvesztették már ez idő
ben híveiket. A reakció nem tett 
különbséget a kétfajtájú »magyar« 
barátság között, s oly színben tün
tette fel azt, mintha a jugoszláv 
kommunisták a magyar ellenforra
dalommal, revizionizmussal, a tiszti 
bandákkal, nem pedig a magyar 
forradalmi erőkkel szövetkeztek 
volna.

Még Eszék szerhiaii kommunista 
képviselőjelöltje, Ljuba Radovano- 
vić ellen is a »magyar barátság« 
rágalmával .küzdöttek a választási 
agitáció során és a torontáli alispán 
is (1920. IV. 3.) azzal vádolta meg a 
kommunista (pártszervezeteket, hogy 
»az osztályharc álarca alatt« csupán 
»államunk alapjait igyekeznek alá
ásni«, hogy »könnyebben valósíthas
sák meg a maguk magyar naciona
lista, soviniszta célját.« Ezzel a jel
szóval manipulált (1920. IV. 23.) a 
belgrádi belügyminisztérium is a

magyar integritás helyreállításának 
céljával vádolva meg a kulai, hód
sági vagy kikindaii kommunistákat, 
valamint (talán itt első ízben) a 
»szabadkai zendülés« résztvevőit is. 
A kikindai Fa Józsefet és társait 
szintén ezzel vádolva dobták át a 
határon Horthy-Magyarországba, ki
szolgáltatva őket ezzel a terrorista 
különítménynek, bebizonyítva egy
úttal azt is, hogy valójában ők, a 
burzsoázia képviselői, működnek 
együtt a revizionistákkal, amennyi
ben kommunistákról van szó (1920. 
IV. 24.), akikkel szemben a hadosz
tályparancsnokság is »erélyt« és »kí
méletlenséget« rendel el éppen Sza
badkán (1920. IV. 27.) [»energijom 
i bez ikakve milosti«; »brzo, ener- 
gično i bezobzirno«]. Újvidéken is 
együtt tartóztatták le és ítélték el 
a szerb N. Kovačeviićet, Márkovióot 
meg a magyar Vics Mihályt, Mihaj- 
lovics Andrást, amint ezen az úton 
haladva dobták át Horthy országá
ba a bánáti magyar Héját, Bet- 
kovszkyt, Galambot együtt a né
met K. Gross-szal, míg a szerb Da- 
nilo Tomint a pancsovai rendőrsé
gen egyszerűen agyonverték. (1920)

Ezen a síkon állt a baranya— 
pécsi főispán, Pandurovié is, aki 
már 1919-ben közzétette a Baranjs-
ki glasnikban: »Testvérek ( ___)
még nem dőlt el Baranya sorsa 
( . . . ) ,  még egyre egy egységes lé
lek töltsön el bennünket.« Pedig, 
lám, akadt egy olyan baranyai szerb 
ás — folytatja —, aki egy magyar 
bitanggal (protuva) társult. Petar 
Dobrov-ić [a nagy festőművész. L. 
P.] a neve annak, aki a szerb ha
tóságokat Augiasz istállónak nevezi 
( . . . )  Mert Petar Dobrovié [aki 
1921-ben a Baranyai Szerb—Magyar 
Köztársaság elnöke lesz — L. P.] 
különbséget tett cikkében (Jedinst- 
vo, 1919, Üjvidék) proletár és bur- 
zsoá vagy nemes között, azt hirdet
ve, hogy csupán a magyar dzsentri 
all velünk szemben, nem pedig a 
magyar általában, majd felrója az 
egyes szerb hatósági vezetőknek 
Pécs—Baranyában, hogy a magyar 
Vörös Hadsereg harcaiban részt vett 
kommunista bányászokat, minden 
határozat, minden kért és megadott 
salvus conductus ellenére [1919. 
augusztus, a Tanácsköztársaság bu
kása után], s habár ezek már újra 
hozzá is fogtak a széntermeléshez 
Jugoszlávia számára is, kiszolgáltat -
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ták a magyar fehérterrornak [pél
dául Harasztit, a vasutast vagy Ke- 
inráth Pétert említve meg].

A szűk tér ellenére is szükséges
nek tartottam legalább ennyiben 
ismertetni a Zelic-zendülés általá
nos vajdasági nemzeti (hátterét. Mert 
nagy érdeme a Tizennyolc nyárfá
nak az, hogy bizonyítja és bebizo
nyítja, hogy az 1920-as szabadkai 
mozgalom nem volt sem naciona
lista, sem ellenforradalmi megmoz
dulás, viszont megfeledkezik arról 
és lírai, drámai, irodalmi riportsze
rű alaphangjánál fogva nem is ter
jeszkedhet ki arra, hogy a nemzeti 
érzés nem mindig jelent reakciót, 
hogy a forradalom is halad néha 
nemzeti síkon, hogy — amint ezt 
Vasa Stajié már 1918 novemberében 
meglátta — ebben az időben a dol
gok irányt és előjelet változtattak: 
sok, addig haladó szerb nemzeti for
radalmár alakult át ekkor ugyanis 
és vált elnyomóvá és sok magyar
— aki addig a szerbek elnyomója 
volt — harcolt ettől fogva jogosan 
a nagyszerb elnyomó ellen. Ezt tet
te maga Stajić is, a'ki 1918 novem
beréig a magyar, ettől kezdve azon
ban a nagyszerb elnyomás ellen 
küzdött mint igaz humanista. 
Ugyanígy cselekedtek a borcsai szerb 
dolgozók iis. 1914-ben a szerb had
sereg oldalán álltak mint nemzeti 
forradalmárok — és életükkel fizet
tek ezért —, de alig szabadultak fel 
a magyar elnyomók hatalma alól, 
lelkesen tapsolva meg az egyesülést, 
máris folytatták a harcot az újabb 
elnyomók, a nagyszerb burzsoázia 
ellen — 1918 decemberében. Mert a 
társadalmi forradalom tájunkon 
felölelte és felöleli a nemzeti kér
dést is, ha ezt egy irodalmi riport 
természetszerűleg nem nyújthatja is 
közönségének, habár ez a dolgok

jobb megértéséhez feltétlenül szük
séges. Ezért érzem őgy, hogy ez a 
kiváló riportkönyv további helyzet- 
feltárást és magyarázatot igényel, 
kíván és érdemel. Sajnos, a kapott 
szűk téren ennyivel meg is kell elé
gednünk.

Mert ez a hol lendületes epikai 
hömpölygésű, hol balladaszerűen 
szűkszavú, drámai hangú vagy lírai 
sodrású riport oly erővel ragadja 
meg és sodorja magával az olvasót, 
hogy csak azt sajnálhatjuk, ami ter
mészetszerűleg hiányzik belőle, míg 
azt, ami helyett kapott lapjain, csu
pán dicsérhetjük. A hiányok közé, 
a mondottakon kívül, csak egyet so
rolhatunk még: a zendülés részve
vőinek, főleg a kis Zelićnek egyé
niségét, személyiségét, múltját, ma
gánéletét is felölelő rövid fejezetet, 
amit talán elbírt volna éppen egy 
ilyen (irodalmi jellegű írás.

Sokkal több ennél az, amit nyújt 
a könyvecske. Az az áramlás, amely 
elkapja az embert, s amelynek sod
rásában, mint erről egy helyt már 
említést tettem, sokszor éreztem 
úgy, hogy egykori irodalmi apám 
és mesterem, Kassák Lajos nagy 
eposzában ( Máglyák énekelnek) élek 
újra, hogy annak árja ragad ma
gával.

Ez az oka annak, hogy elejétől 
végig az az érzés vett erőt rajtam, 
hogy jó volna, hogy szeretném, ha 
még sok-sok ily petkovicsi riport 
medrében sodortathatnám magam 
új történések és végzetek felé ro
hanva, a Petkovics Kálmán vonzó, 
magával ragadó hömpölygésében, 
epikusságában, amelynek zúgó hab
jai között az író még ágazabb, még 
megéltebb osztályharoot és — a szo
ciológia mellett — még több lélek
tant, egyéni fejlődéstörténetet, jel
lemrajzot, pszichológiát nyújtana.*

• Tér híján, itt az olvasót csupán egyes könyvek, cikkek fellapozására utalhatom, így 
ugyanerről a könyvről szóló kis írásomra is a Magyar Szóban (1971. n. 20.), valamint 
a háttért nyújtó következő könyvekre és tanulmányokra: Torna Milenković: Rád-  
ničkl pokret u Vojvodini 1918—1921. — Arpad Lebl: Klasne borbe u Vojvodini 1918— 
1919. (Zbornik Matica srpske, 22/1949; különben ez az egész szám ilyen írásokat közöl 
Lőrinc Péter szerkesztésében a negyvenéves pártot köszöntve.) Divna A lbulj: Grada 
za istoriju radničkog pokreta. 1918—1929. — A JKSZ vajdasági szervezete: A  vajda
sági forradalmi munkásmozgalom, 1870—1950, amely egyébként Zelić zendülését nem 
említi meg! Arpad Lebl: Politički lik Vasé Stajića. — Akadémiai Kiadó Budapest: 
A Magyarországi Tanácsköztársaság 50. évfordulója, s benne főleg Kővágó László, 
Torna Milenković és Lőrinc Péter írásai. Válogatott dokumentumok a baranya—pécsi 
munkásmozgalom történetéhez, n., 1918—1929 a pécsi Janus Pannonius Múzeum kiadá
sában; ez jugoszláv eredetű anyagot is közöl Lőrinc Péter gyűjtéséből. Danilo Kecié 
egyes írásai is ide tartoznak, közöttük főleg megvédés előtt álló doktori disszertá
ciója a vajdasági munkásmozgalomról 1918—1921 között, akárcsak Kővágó László 
egyes tanulmányai és könyvei is (1918—1919).
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APRÓ KÉPEK HAJNALI MESTERE

GULYÁS JÓZSEF: Vörös fagyöngy. 
Fórum, Üjvádék, 1970.

Valahogy úgy vagyok a Verssel, hogy 
nem tudom, nem szeretem olvasni 
mindenkor, minden időben, akármily 
légköriben. Pontosabban megfogal
mazva: arra gondolok most, hogy hát 
a Versnek hasznos olvasásához, tel
jesebb átéléséhöz föltétlenül szüksé
ges egy bizonyos, nehezen meghatá
rozható belső csönd kivárása, egy 
olyféle belső csönddé, amikor is a 
szellem szorító, köznapi üresjáratá
ban a lélek valami másra szomja
zik ...

Valami másra, s ez a más az ol- 
vasott-hallgatott Költemény élmé
nye.

Mihelyt kivárom, mihelyt megle
lem a kívánt nyugalmi állapotot, 
amely — bizonyossággal, erős hittel 
vallom — hasonlatos a versteremtő 
a lkot óid ej éh öz, akkor megesik a ta
lálkozás. Némi merészséggel ezt a 
meghosszabbított pillanatot magával 
a klasszikus ragyogású ihlet szent 
idejével rokonítanám.

Ilyenkor közelségbe kerülök a 
Költővel.

Kiszolgáltatottjává, hü árnyékává 
válók, követem.

S ez a rokonidő hasonló termé
szete által összefűz bennünket.

A vers néha fáraszt, néha fölajz, 
néha elaléltat, bizonytalanná tesz, 
vagy fölvidít.

Az est mindent bevérez

Az ég sárgaréz lemezében 
kemény arcélek, 
az ég nagy arany plakettje 
homályba fordul.
Az eklogás mezőkből,
hol barmok sétálnak
tejet csöpögtetvén
s a szép barna madárszemek
lecsukódnak,
mint dobszó,
a csend megüti fülünket.

E kimetszett sorok a Verses ri
port című poémából valók. Itt érzem

a hangulati-gondolati súlypontot, itt, 
az illusztrált, kábító-idi'llikus kép
sorban érzem meg azt a varázslatos 
nosztalgiát, a klasszikus veretűt, 
amely — no, valljuk csak be — va- 
lamenyiünk életének rejtett és vá
gyott tartozéka.

Milyen is a szik sófehér vidéke? 
Mi csodás ritmus- és rabbilincsekbe 
veri Gulyást, •amikor róla ír?

»IDILL,/táj: gyűrt ágynemű/tűr emlé- 
selben virág/gyík kőre majzolva/feje dió
ként megtörve/vagy kinyomva/ mint érett 
gyümölcs/cipősarokkal/vagy élvezeteseb
ben/még élvezetesebben/lehetetlen meg
mondani/lehetetlen kiolvasni/akár a nyúl- 
csontváz/apró csont-betűit/a szik sóréte
geiben.«

Ismét csak a föntebb emlegetett 
poéma öngörgető sodrására, a meg
lesett emberek és a kitéphetetlen táj 
egymásba ölelkező gyökérrendszeré
re érzek rá. A »víz alatt virágzó szer
számok«-ra, azután a »torkaszakad- 
tából/csillog egy üveg« képére, meg 
arra is, hogy »látjukr ahogy a nyár/ 
hordókba összegeződik, / fiolákba 
megy át.«

Látom a poéma »Homokról met
szett lány«-át, és azt, amint »Az il
lat kezünkre játszik/egy présházat. 
Érezzük/mikor áramos terébe lé
pünk.« Aztán fölképlik ez is: »s 
magvaváló asszonyok/az ajándék 
napsütésben«.

Sokszor megkérdezem magamtól, 
vajon szabad-e a verset ízekre szed
ni, csakúgy, mint a mikroszkóp
szem teszi az élő sejttel? Szabad-e 
vajon?

Az Illyés-mottóval alárajzolt poé- 
máról még egyszer: Borzadályosan 
telített. Kép- és gondolatbősége el
aléltat, magába ránt, ha olvasom. 
Képletes borital, a lélek szája ízére 
megerjesztve.

A Verset, általában, meg lehet 
közelíteni értelmi-érzelmi bűbájcsa- 
pásokon, ám fönntartás nélkül bir-
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tóikba venni, apróka, titkos súgásait 
fölfedni talán soha, senkinek se ada
tik meg...

Sőt, megtörténhet olykor, hogy 
maga a Mű fordul terem tője ellen, 
amikor is megszakad a kontroll, 
hogy a gondolati-hangulati elemek 
elemi erővel sodorhassák önmagu
kat tovább, a VÉLETLEN, az ESET
LEGES, a LEHETŐSÉG-VÁLTOZA
TOK szűkülő-táguló partj ai közé... 
(Vers a rongyról, Meditáció, Egy 
egérnek köszönlek, Szálak az Anna- 
csokorból.)

Az Örök Téma azonban, termé
szetéhez híven, örökszép üveghan
gokat portáit.

A Kezed című versére esik vá
lasztásom. A beépített hasonlat-lét- 
rán egyre magasabbra kúszol:

kezed tájak csendülő hangsora 
kezed árnyékba fordult mosoly 

kezed ágya ereknek 
megóvó pentagramma

A metaforák, szóképek míves 
mesterének hatóereje Levél helyett 
versében éppen úgy érvényesül, akár 
például a Soha foróbb lapokban, 
avagy a Forró sorok elnevezésű, 
»angazsált« költeményében. A kicsi 
rímkalapácsok ráütő, vűsszacsengő 
zenéje bizonytalanná tesz ...

S egyszeribe — mintha csak ki
fáradt volna — a hosszabb, túltelí
tett versek súlyát túlhagyva, leha
jítva, vagy egy még mélységesebb 
megfogalmazás küszöbén, a fölőrlő- 
dés veszélyétől védekezve, tehát 
ezen időközben — barokk muzsiku
sok módjára — léleküdítő szonatí- 
nákat ír, apróka villanásverseket, a 
Kilenc kétsorosat.. ./VARIÁNS/a lét 
könyvek árnyéka csupán/egy vers 
merész hasonlata«. Vagy: »ÍRÁS
ELÖTT/istenem iki óv meg e verstől/ 
védekezz soroknak szorított kéz«.

»A kedvelt költészetről ágén ne
héz szólni elfogultság nélkül« — áll 
valahol, s hogy mennyire így van, 
most érzem igazán. Ha objektivitás
ra törekednek, akkor célomat min
denképpen elvéteném.

Töredékes költészet a Gulyásé. 
Akarata ellenére eshet meg vele a 
bekomponált fehér foltok realitása, 
a kihagyásos, balladás sorok közibe 
iktatott tér: »TÖRÉSEK/valamit ösz- 
sze akarok tömi/minden sorom

mal/ ... minden befejezettet/össze 
kell tömi/ami kész mire való hát«
— vall a világ dolgairól. ____

ösztönösen félek ettől a tízsoros 
meztelenségtől. Elsődleges közlendői 
mögött a fölképlő Igazság miatt fé
lek tőle, félek az Elet ütőerére fo
nódó, tapintó ujj leegyszerűsített, 
meggyőző Igazától...

Talán a legerősebbek közé tar
toznak a Gondolatok a versről című 
sorok. Ha azt írom ide, hogy a leg
erősebbek közé, arra gondolok, hogy 
a legszebbek, legmeggyőzőbbek, leg- 
impresszívebbek...

»A  vers égben szétporladt madársereg, 
a vers kérdés az öregekhez: mi üt ki

[éjjel
a hónotok alatt, ti drága szótlanok?«

S tovább:
»a vers ..........
keresztbe tett szalmaszál a tankok,

[előtt,
a vers kancsóba ölt virág, 
a vers, mikor anyám megtér a kertből 
s körülrajongják szárnyas barátai

S végül:
» a vers mindig valami más, 
ott ér véget, ahol kezdődik, 
a kút s a ház közt félúton, 
ha van, ott találod a verset, 
mert a vers folyékony, 
mint a viz
vagy a sűrűbb folyadékok: kő, fa, hó. 
Akit a vers fel nem ébreszt, 
felköltheti-é a föltámadás?«

Bátor megkérdezni. A  vízárként 
elragadó hasorílatsor úgy hat rám 
éppen, akárha valami mesterember 
beszédjét hallgatnám művének idő
álló öröklétéről. Azt iŝ  úgy, hogy — 
rejtve bár — szívós, újra- és újra
gyűrűző, kivetített fogalmai a mes
terséget magasztalják.

SISKOVSZKI András fajansz-la
pokra festett mellékleteiről is közbe 
kell vetni egynéhány gondolatot. 
Meglátásom szerint idomulnak e ké
pek a Vershez mindenkor, de még
sem annyúra, hogy elveszejtse, avagy 
a téma sugallatára megszabdaltassa 
alkotói szabadságát. Egy kicsit más 
világot teremt. Többet ás, keveseb
bet is ad egy-egy költeménynél.

Vallom, hogy itt a kép és vers 
szoros, elválaszthatatlan szimbiózás- 
életével van dolgunk. Kissé klasszi
kus veretű, kissé újszerű, kissé 
középút felé törő a Siskovszki föl
fedett és kitakart művészete. Mel
léklet-víziói súlyosak, jóval súlyo
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sabbak a beborító alapanyagnál, túl
haladják hát az inspiráció forrásvi
dékét. Ha meg ás bomlik eszerint a 
verskép egyensúly, akkor az utóbbi 
túlzottan tragikus voltának számlá
jára írandó a valós disszonancia ...

»Gulyásról, sajnos, nemigen ír
nak, nincs (irodalomkritikája« — 
mondotta hónapokkal ezelőtt egyik 
jól ismert, idősebb írónk. Mindin
kább úgy ítélem meg, hiogy nagy- 
nagy igazságot mondott ki akkor...

SÜRÜ JÜNIUS
Pillantás a körtékre, örök 
árnyékban érnek itt.

Kialudt cserepek közt 
érik a madár s kiszáll.

Félszemmel a bálakon, 
félszemmel a messzi életen, 
sarokban ül a lány, 
ujján gyűrűző lassú fonál.
S mindez öröknek látszik 
egy hosszú pillanatra.

Ellenpéldának idézném ezt a Poé
ta gazdag magtárából, ellenpéldának 
ama hangoknak ellenében, amelyek 
megkérdőjelezik Gulyás költészeté
nek erejét és varázslatát. Megannyi 
finom erezet, árnyalat, üveghangú 
költői kép, a lét pontos, megfogható 
leírása. Egy-egy mesebeli mánútum- 
kép fehérre fölfestve...

Emlékezzünk: A Gonosz, a min
dégi, megdermeszti a palotabéliek 
mozdulatait. Megdermeszti a király
leányt az OriandoH^rsóval, meg az 
öreg királyt, s az egész udvart. A 
következő mozdulat; száz évekig ér
lelődik ...

»Jaj most a fehér ingnek,/hull, hull a 
hó/és láthatatlanná tesz/minden fehéret,,/ 
/torkodban a kis kalapáccsal,/kocsink 
után/kendőt ne lobogtass,/kendőd nem 
láthatom,/ugyan szép hóra, fehér parázs
ra/ájulhatsz sikoltva, rózsa,/megmondták 
régen,/dutyiban kötök ki,/megmondták^ 
nyár volt,/kendőt ne lobogtass./Egynek 
hosszú az út,(kendőd se láthatom.«

Az apró képek hajnali mestere
ként -ismertem meg Gulyást, aki 
éppúgy elbizonytalankodik, s ilyen
kor kivételesen önéletírást í r ... ön

életírást ír újságszélre, ópapírra, 
amelyiknek fonákján a sáfrányszín, 
tavalyi famentes papírra »famentes 
Idő«-ben, egy olyan papírra, amely
nek fonákján egy régebbi vers fe
szíti föl pókhálószerű tartómadzag
jait.

Megírja majd a Kiskakas-verset, 
akiből mégsem lett paprikás (vagy 
mégis?), azután meg az egyéb, kör
nyezet diktálta Élet-pillanatokat is, 
s ezt erősen várom!

Mért is van az, kérdezem, hogy 
e sajátos, különös színekkel kikevert 
költészet mindedig nem kapott,, s 
nem kap méltó helyet, fajsúlyát 
megillető elismerést a jugoszláviai 
magyar költészet sokhangúnak mon
dott, gazdaguló harmóniájában? Gu
lyást az elismerést kiváltó antoló
giák, ismertető irodalmi szemlélte
téseik az irodalmi élet perifériáira 
tuszkolják. Mostohagyermekként ke
zelik.

Gulyás versbéli élete a teljesség.
Egy-egy versére úgy tekintek, 

mintha egy vastag szik- és sóréteg
ben megkövült faunák csontképle
tét vésném körül óvatos kutatóásó
val ...

S végezetül eltagadhatom-e elfo
gultságomat, amikor azt írom ide, 
hogy a Költő — micsoda kerek év
tizeden át húzódó, meg- s meg nem 
valósított ábránd! — egyedül eladott 
verseinek napi folyóárából él, s akar 
éln i ...

Elfogultságomat semmiképpen 
nem tagadhatom el. Valamiben ro- 
konléleknök kell legyek vele, avagy 
éppen életérzésünk ellentmondásos 
volta, valósága rokonit bennünket.

A húr azonban — legyen bár 
egyetlen —, amelyre ujja ráfeszül, 
olyféle gyermeki meglátást, olyféle 
klasszikus muzsikát, az élmény 
olyas újraélésének megéledését hoz
za elém, ami egyszer inspirál, más
szor ingerel, már a hangulati élet 
rezzenései szerint.

A Verset nem lehet minden idő
ben 'Olvasni.

Ki kell várni a pillanatot...

Molnár Cs. Attila
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A SZELLEMI ÖRÖKSÉG MEGMENTÉSE

DÉR ZOLTÁN: Az első műhely.
Éle tjei Miniatűrök 12. Szabadka, 1970.

Az Életj él-sorozatnak megvan az ér
telme, értéke a vajdasági szellemi 
örökség megmentésében, föltárásá
ban, 'közkinccsé tételében, a helyi 
hagyományok önelvű ápolásában. E 
célnalk eddig minden füzete meg is 
felelt. Hozzájuk képest többletet je
lent Dér Zoltán kis kötete, mely 
Kosztolányi Dezső önképzőköri évei
nek történetét, tanulságait veszi 
vizsgálóra, és nyújtja át az egyete
mes magyar irodalom, az irodalom- 
történet számára, a Szabadkáról in
duló költő életművének minden ked
velőjében érdeklődést keltve.

»Engem a magyar kisvárosban 
rejlő titokzatosság, a vidéki ember
ben rejlő misztikum zaklatott írásra, 
és csak annyiban érzem magam író
nak, amennyiben a vidékben mun
káló erőtől kaptam erőt« — idézi 
a szerző Kosztolányinak 1913-ban 
tett vallomásából. Ez nyilván túlzás, 
de annyi bizonyos, hogy a kisvárosi 
létforma, a szabadkai élet nagyon 
jelentős mozdító erő volt a költői 
és írói látásmód 'kibontakozásában, 
s 'később is, az egész életművet 
szemmel láthatóan befolyásolta. 
Ezért a Kosztolányi-oeuvre ismere
téhez, megértéséhez elengedhetetlen 
lesz a századforduló Szabadkájának 
alapos, gazdasági ̂ társadalmi-szelle- 
mi hátterű fölrajzolása. S ezért 
hasznos és tanulságos a későbbi 
Kosztolányi-monográfia számára 
mindaz, amit Dér Zoltán korábbi 
aikkei, Kosztolányi regénytorzójá
nak, a Mostohának. (1965) jegyzetei
ben 'közreadott adalékai után most 
teljesebb képben összefoglalt az író 
pályakezdésének első színterén, a 
szabadkai gimnázium önképzőköré
ben kifejtett tevékenységéről.

Nem szabad lebecsülnünk az 
adatszerű közléseket sem, azt, hogy 
1901 őszétől 1902 végéig mikor, mi
vel szerepelt a fiatal diák az önkép
zőkörben. (Egyetlen •kifogásunk ép
pen az, hogy — az ismétléstől félve
— Dér Zoltán most elnagyolja a

végső Összecsapás és a kizáratás 
históriáját, csak utal a Mostoha 
megfelelő helyére. A mostani telje
sebb kép azonban elbírta volna még 
ezt á kis — óhatatlan — másod
közlést.) De most Dér Zoltán tovább 
is ment: alapos világnézeti és eszté
tikai elemzést nyújt ezekről a zsen
gékről. S hogy ez mennyire nem fö
lösleges; hogy ezekben a gyerekkori 
kísérletekben mennyire tetten lehet 
már érni a későbbi érett költőt, ar
ra ugyancsak ő hoz bizonyítékot tar- 
talmi-formaii vizsgálódásaival. Rá
mutat többek közt az összefüggé
sekre az Ágácvirágok című, 1901-ben 
született vers és a Négy fal között 
című kötetben szereplő Chanson 
meg Finálé című versök -között. Nem 
csupán filológiai, hanem szemlélet- 
módot, sajátos magyarságszemléletet 
jellemző párhuzamra utal az 1900— 
1901-ben írt Álom, valamint a ké
sőbbi Álmodtam én is című »ma
gyar szonett« (e jellemző korai 
Kosztolányi-verstípus) között. »A  
hajdani dicsőség emlékképei élete 
során többször föl-fölrémlenek em
lékezetében. S közét ehhez a régi 
magyarsághoz ősein át, családja ré
vén is szorosnak vallotta.« (58.)

A kortársaknak bizonyára úgy 
rémlett, az ifjú Kosztolányi »Össze
férhetetlensége« az igazgató gyere
kének helyzeti előnyéből, gőgjéből 
táplálkozott. »Alig van önképzőköri 
ülés, aihol ne támadna körülötte va
lamilyen nézeteltérés, többször éles 
konfliktus is«. (18.). Mi ma úgy lát
juk, a kétségtelen tehetség fért Ösz- 
sze oly nehezen az átlagos környe
zettel, beleértve az önképzőkör ve
zető tanárait is. Nem mentségül, de 
magyarázatul; hiszen a zseni sem 
szegülhet büntetlenül szembe a rend
— ez esetben az iskolai fegyelem — 
alapvető és döntő szabályaival, ne
vezetesen: nem felelhet úgy — iga
zának tudatában sem — a tanárjá
nak egy nyolcadikos diák, ahogyan 
Kosztolányi azon az emlékezetes ön-
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képzőköri ülésen Révfy Zoltánnak 
felelt. Nem jelentéktelen mozzanat, 
hogy Kosztolányi — édes anyanyel
vűnk későbbi hivatott védelmezője, 
a nyelvhelyesség nagy tekintélyű 
apostola — akkor tört ki, amikor a 
vezető tanár — visszafordítva Kosz
tolányinak mint főbírálónak vádját 
Friedmann (később Fenyves) Fe
renc dolgozatát illetően — azzal uta
sította el kegyetlen, kemény, kriti
káját, hogy ő is használ germaniz- 
must. »Pedig Révfynek akár igaza 
is lehetett, hiszen a kamasz Koszto
lányi naplója valóban tartalmaz 
elég germamizmust, s bizonyos, hogy 
Szabadkán a századfordulón sem be
széltek úgy magyarul, mint Móricz 
szülőhelyén, Tiszacsécsén, de ha 
Kosztolányii föl is rótta Friedmann-

nak a germanizmusokat, lényeges 
■kifogása nem ez volt. Ezért veszít
hette el önuralmát, amikor szándé
kainak eltorzulását vélte érezni.« 
'(23—24.)

A költői magatartásnak, karak
ternek utóbb is jellegzetes vonásai
ra mindig utal Dér Zoltán. S ha 
hozzátesszük, hogy a Mostoha kap
csán közölt szép számú Kosztolányi- 
írást még új könyvecskéjében is ér
tékes zsengékkel tudta megszaporí
tani, még csak nő a tanulmány ér
téke szemünkben. Goethe Mignon- 
jána’k, Gellert A vallató híd című 
balladás versének fordítása, a Sír
virágok című versfüzér, az Álom 
eddig töredékben ismert vers tel
jes szövege, mind hasznosan gazda
gítja a Kosztolányi-életművet.

Péter László

HÁROM DÍJNYERTES PÁLYAMŰ

1. BEVEZETŐ ÉS KITÉRŐ

Az utóbbi egy-két évben egymást 
érték a különféle (irodalmi (regény-, 
novella-, hangjáték-, színmű-, hu
mor-, film- stb) pályázatok, s mint 
kiderült: valamennyi sikeresen zá
rult; néhány olyan művel gazdago
dott kultúránk és közéletünk, amely 
a pályázatok meghirdetése nélkül 
talán sohasem lát napvilágot.

Nyilvánvaló tehát, hogy az alko
tómunkára serkentő pályázatokat a 
jövőben is szorgalmazni kell, még 
akkor is, ha a rossznyelvek szerint 
íróink és tollforgatódnJk most már 
úgy dolgoznak, mint a jámbor pa- 
pucsosok, akik mindig olyan »láb
belit« készítenek, amilyent épp meg
rendelnek tőlük.

Ez a logika persze sántít, s erre
— mielőtt még bárki is zokon ven
né — rá kell mutatni, mivel a pá
lyázatokon való részvétel nem a
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mesteremberi magatartást, hanem
— az esetleges kivételektől eltekint
ve — inkább íróink sokoldalú ér
deklődését igazolja; másrészt meg 
azt, hogy a szellemi alkotómunká
ból élő emberek helyzete nem elég 
rendezett, s így az ezer-, kétezer
vagy háromezer dináros díjaknak 
ás ösztönző hatásuk lehet — hogy a 
nagyobb anyagi haszon reményét 
megcsillantó díjakról s a velük já
ró erkölcsi-társadalmi elismerésről 
ne is beszéljünk.

Minderre az év elején véget ért 
mesejáték- és hangjátékpályázat 
ürügyén utalunk, amelyre, mint is
meretes, 47 pályamű érkezett be, s 
amelyen a Vizek királya című me-' 
sejátókával Dévavári Zoltán első, 
Most más napokat számolunk című 
hangjátékával Németh István má
sodik, Kopeczky László pedig a Tün
döklő káposztalepke című mesejá
tékával harmadik díjat nyert.



Mielőtt azonban áttérnénk a szó
ban forgó három mű értékelésére, a 
fentiek kiegészítéseképp szükséges
nek tartjuk még azt is elmondani, 
hogy ha más esetekben nem is, 
ezúttal valóban van mit kifogásol
ni, bírálni. Mégpedig — bármennyi
re furcsán hangzik is — 
pályázat meghirdetőjét, az Újvidéki 
Gyermekrádió szerkesztőségét.

Hogy miért?
Azért, mert egyrészt takarékos - 

sági, másrészt viszont a repertoár- 
darabok biztosítása céljából a me
sejáték- és a gyermekhangjáték- 
pályázatot is egy füst alatt hirdette 
meg, s ennek értelmében egy füst 
alatt díjazta, illetve selejtezte a 
majd ötven pályaművet a bíráló bi
zottság is.

Az ilyen önös érdekből vezérelt 
összevont pályázatokat a jövőben 
nem szabad meghonosítani, még ak
kor sem, ha tudjuk, hogy a szer
kesztőség utólag néhány művet meg
vásárolt, illetve meg szándékozik 
vásárolni.

2. MESE, JÁTÉK, KÉPZELET, 
VALÓSÁG

Mese és játék nélkül nincs gyer
mekkor, vagy ha van, az nagyon si
vár, szomorú. Tételes igazság ez, 
mint ahogy tételes az is, hogy gyer
mekeknek írni a legnehezebb; az 
igazán jó gyermekirodalom mindig 
az, amely a felnőtteknek is tetszik; 
a legtöbb író gyermekkorából me
ríti legmaradandóbb élményeit stb. 
stb.

Mindez igaz, bár korántsem sza
bály, vagy legalábbis nem áthágha
tatlan, kivétel nélküli, mivel a gyer
mekirodalom örökérvényű alapsza
bálya és aranyszabálya mégiscsak 
az, hogy nem lehet unalmas, érdek
telen, hogy nem lehet gügyögő, le
ereszkedő hangnemű.

Ezt a legfontosabb követelményt 
Déva vári Zoltán, Németh István és 
Kopeczky László három díjnyertes 
pályaműve egyformán kielégíti. Ez
zel azonban a köztük levő hasonló
ság felsorolása véget is ér. Mert 
Kopeczky Tündöklő káposztalepke 
c. alkotása tiszta mesejáték — ver
ses formában —, Németh Most más 
napokat számolunk c. alkotása való
ságunk, mindennapi életünk egy ki
hasított darabja, Dévavári Vizek ki

rálya c. alkotása pedig a mese és a 
valóság ötvözete. (Alighanem nem 
véletlen, hogy az áprilisi ohridi or
szágos hangjátékfesztiválón is ez a 
három »hegyvonulat« volt az ural
kodó, azzal, hogy a valóság,, való
ság-mese és a tiszta mese vonula
tához negyedik dimenzióként a 
klasszikus mesék és népmesék újra- 
mondása, újraértelmezése csatlako
zott.)

Pepecselgető részletezés nélkül, 
lássuk hát e három gyermekhang- 
játékot, olyan sorrendben, ahogy a 
bíráló bizottság is díjazta őket.

A Vizek királya egy durva foci- 
mérkőzés után a lábát gyógyítgató 
Füsti és az őt ajnározó Rozika ka
landos történetét mondja el. Még
hozzá olyan formában, hogy a Ti
sza vizét meregető két gyerek előbb 
egy kis hallal, majd pedig a halak 
királyával, a hálószaggató óriás 
ponttyal ismerkedik össze. Az isme
retség tartós barátsággá mélyül, 
ami viszont a hal és a gyerekek ré
széről is kölcsönös hűséget, 'segítsé
get követel. Ehhez különféle alkal
makkal tartják is magukat, s a da
rab drámai ütközőpontját az jelenti, 
amikor a vizek királyát, sok más 
társával együtt, raibul ejtik a tiszai 
halászok. A gyerekek a megveret- 
tetés kockázatát is vállalva kisza
badítják a halakat, akik hálából úgy 
ünnepük meg szabadulásukat, hogy 
tolják, sodorják a két gyerek (va
lamint a segítő társul szegődött Öreg 
Áron és Bence) csónakját — mi
közben csoboghatják, táncoltatják 
körülötte a vizet, amely végül is 
megnyílik, hogy hatalmasat szökell- 
ve s nagy robajjal visszazuhanva 
Hálószaggató is elbúcsúzzék a kis 
jótevőktől.

Amilyen egyszerű ez a tartalom- 
kivonat, olyan egyszerű maga a 
hangjáték is. Reálisan kezdődik, 
több helyen meseszerűen folytató
dik, mígnem végül a valóság és a 
mese egybeolvadásával fejeződik be. 
Hangulatával, megoldásaival is azt 
sugallja, hogy a mese és a valóság 
között nincs éles határmezsgye, mi 
több, a gyerekek életében és kép
zeletében az egyik és a másik is 
egybemosódik.

A Vizek királyának története — 
jól pergő párbeszédekkel — egy 
ilyen mesés valóságról, vagy — ha 
úgy tetszik — valóságos meséről 
szól.
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Kár, hogy a darab egyik legdrá
maibb részletét, a csónakázás köz
ben fölborult Füsti és Rozika víz
ből való kimentését narrátorral 
mondatja el az író. Ha ennek a 
csábításnak is úgy ellenáll, mint a 
helyenként veszélyeztető szentimen- 
talizmus kísértésének, akkor műve 
nemcsak az egy-kétszeri meghallga
tásra, hanem jóval nagyob érdeklő
désre is számot tarthatna.

Ilyen értelemben valamiképp a 
mese lokalizálása (Hálószaggatót Ti
telnél ejtik fogságba; kiszabadítását 
pedig előbb a kanizsai! halászok 
bosszújának tekintik) is kárára van 
a lendületesen megírt darabnak, 
mert a pontos földrajzi megnevezés
sel megköti a »Hol volt, hol nem 
volt, az Óperenciás-tengeren is túl 
volt«-szerű fordulatokhoz szokott és 
a valóság talajától mindig elrugasz
kodni kész gyerekek képzeletét.

MOST MÁS NAPOKAT 
SZÁMOLUNK

Miért törte be Suki a Nagybolt ki
rakatüvegét, miért akar a rendőr
ségre beidézett gyerek egy kicsit 
meghalná, miért van az, hogy a szü
lők — szeretet helyett — ajándékok
kal akarnak elintézni mindent? — 
ezt taglalja Németh István második 
díjas gyermekhang játéka, a Most 
más napokat számolunk. Ezt taglal
ja a mű, de mondhatnánk azt is, 
hogy egészen sajátos látószögből 
életünk egyik leginkább jelenvaló 
kérdését, a külföldi munkavállalás 
szociális problémáit feszegeti, hiszen 
az érzékeny lelkületű Sukinak az 
anyja örökös távolléte éppoly ne
hezére esik, mint azt hallani, hogy 
ennek vagy annak a pajtásnak az 
apja Svédországból, Németország
ból hazalátogatva i t t h o n  milyen 
»külföldi« ajándékkal lepte meg a 
fiát.

Németh hangjátéka rövidsége és 
külső eseménytelensége ellenére is 
igazi élethelyzeteket teremtve (gon
doljunk csak a darab állomási jele
netére vagy az egész család otthoni 
»lakodalmi« ebédjére) arra figyel
meztet, hogy a gyerekek, ha kínos 
emlékek súlyával megrakóttan is: 
felnőnek, sőt tán 'korábban és fáj
dalmasabban, mint kellene; s ezért 
a felnőtteknek sohasem szabad meg
feledkezniük arról, hogy a szülői 
szeretet hiánya, elvesztése milyen 
nagy űrt hagy bennük.*"
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A Most más napokat számolunk 
a rendőrségi nyomozó és Suki, Piri 
és Suki, valamint az új »apuka« és 
az anya párbeszédeivel — tér és az 
idő egységét finoman megbontva — 
rádiófónikusan állítja élénk az idő
szerű és megkapó történetet. Erénye 
a tömörség, az érzések és gondola
tok hiteles megfogalmazása, s a drá
mai feszültség magas hőfokú ada
golása. Fogyatékossága — főképp a 
gyermekhallgatók és gyermekolva
sók szempontjából — az életnek túl
zottan sötét színekkel történő ábrá
zolása, mindenekelőtt pedig a nem 
éppen legszerencsésebb befejezés. 
Mert az, hogy valaki már két esz
tendővel korábban azt számolja, mi
kor megy katonának — még a fel
nőtté érés jelképes kifejezésére is 
hamis. A katonaság, a bevonulás 
napját ugyanis többnyire inkább el
odázni, nemhogy siettetni szeretnék 
a kamaszok, ha mégannyira is a ma
guk lábán akarnak járni.

(Németh hangjátéka időközben 
rádióbemutatóját is megérte, s az itt 
elmondottakat úgyszólván -minden
ben megerősítette. Ohridban azzal 
tűnt ki, hogy egyedülálló volt, amely 
életünk és társadalmunk gondjait a 
gyermekek világába is belevetítette. 
Ez a maga nemében újabb erény, a 
kíméletlen igazmondás erénye, ami 
egymagában is sokat mond.)

A Tündöklő káposztalepke témá
ja a legigénytelenebb, s a fehér, 
egyszerű szárnyát szégyenlő Pilli 
kálváriáját, többszörös átfestését — 
értsd: átváltozását — mondja el. A 
kisszerű történet verses előadása 
azonban annyi ötletet, játékosságot 
és csípős élcelődést sűrít magába, 
hogy — akárcsak a hang játék egyik 
jelenetében — a darab olvasása, s 
feltehetőleg majd ihallgatása közben 
is varázslat történik: tündökleni
kezd az, ami első pillantásra szür
kének, jelentéktelennek, egyszerű
nek tetszik. Mindez azt bizonyítja, 
hogy Kopeczky nagy kópésággal, 
mindenekelőtt pedig nagy rátermett
séggel: igaza költőként pengeti a 
lantot, olyan költőként, aki a sza
vakkal játszani éppúgy tud, mint 
gyönyörködtetni, gyermeknek, fel
nőttnek egyaránt magvas gondolato
kat megragadni, kifejezni.

A három díjnyertes író közt — 
a hang játék műfajában — egyedül 
Kopeczky a »veterán«, hiszen jó né
hány művét eddig is sikerrel ját



szották a színészek s a rádió Neme- 
csek színjátszó csoportjának tagjai, 
de mindabból, amit eddig kiadott a 
kezéből, ez a legkerékebb, legsike
rültebb alkotás.

Különösképp a darab szatirikus 
részei, jelenetei emlékezetesek, s be
lőlük bizony nem is egy van. Az 
egyik például, és alighanem a legsi
kerültebb, így ecseteli a pemzlit ke
zelő Imádkozó Sáöka, illetve Manó 
mesterművének a dicséretét:

MANÖ: Elég!
Ne dicsérj, pirulok...

PILLI: Maga? ... Erre semmi ok, 
Én vagyok a szép,

MANÖ: De én festettem,
PILLI: Festeni? Az is valami? 

De: »a hátat tartani!

. A gúnyt, tágabb értelemben is, 
mindenki (kihallja e soriakból. Mint 
ahogy az alább következő — és 
részben -a fenti gondolatot továbbvi
vő — frappánsan megírt replikából 
is:

VADÁSZ: (énekel)
»Erdőn-mezőn lepkét kergetek, 
Elérem, lecsapok rá, mint a fegeteg, 
Enyém lesz bármi trükköt művel,
S átdöföm a gombostűvel. . .« 
Hopplá!... Ott egy remek példány!

PILLI: (büszkén)
Nicsak, máris felfigyeltek énrám.

Hogy Pilli, a kevélységét oly ne
hezen levetkező szegény káposzta
lepke végül is miért éri be a saját

jellegtelen szárnyával és színével — 
azt nem mondjuk el. Ám azt még 
mindenképpen ideírjuk, hogy a há
rom díjnyertes pályamű közül leg
inkább ez a mű rokon a gyermek- 
lélekkel. Még abban is, -hogy ját
szik, játszik csupán a játék kedvé
ért és öröméért. Méghozzá egyszer
re sok szereplővel, sok pajtással — 
s ez benne a legnagyobb gyönyö
rűség.

Hogy gyenge pontja van^e a da
rabnak?

Az üzenete (»A  szürke marad
jon szürke«) — de hát az író ezt is 
kigúnyolja: Ilyen az élet nagysám 
Nem lehet mindenkiből Nagy Szám.

3. ÖSSZEFOGLALÁS

Rövidre fogva, majdhogynem távárat 
stílusban, ezt tartottuk fontosnak el
mondani sa három díjnyertes pálya
műről, illetve velük kapcsolatban.

összegezésképp pedig annyit, 
hogy a pályázatra beérkezett renge
teg pályamű között most nem tékoz
lón dúskálná, hanem ízléssel és tü
relemmel továbbra is válogatni kell. 
Mert a pályázat meghirdetőknek és 
az íróknak is csak jót tesz, ha meg
őrzik egymás iránti bizalmukat és 
megbecsülésüket. Mindenekelőtt 
azonban azért van szükség további 
válogatásra, mert a Gyermekrádió 
vasárnap délelőtti hangjátékműso- 
rában nem egy olyan fordítás ás el
hangzott már, amely a most figyel
men kívül hagyott eredeti művekkel 
nem is említhető egy napon.

Vagy csakugyan olyan gazdagok 
vagyunk immár, hogy gálánsán 
veszni hagyjuk azt is, ami a miénk, 
ami rólunk és értünk szól?

Szűcs Imre
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Az Üzenet megindításával egyben olyan törekvésekkel 
is jelentkezik, hogy ismét visszahelyezze jogaiba a valóság- 
irodalom elbeszélő műfaját. Ezért a 7 Nappal együtt

pályázatot

ír ki olyan novellára, amely az időt és a helyet, azaz mai 
életünket tükrözve művészi hangvétellel íródott.

A  pályázat célja egyrészt új tehetségek fölfedezése, más
részt kialakult elbeszélők ösztönzése.

A bíráló bizottság a pályam/űvek terjedelmét illetőleg 
nem köti meg az író kezét, de az 1971. november elseje után 
érkező kéziratokat nem veszi figyelembe.

Az első díj 2000, a második 1500, a harmadik pedig 1000 
dinár.

A bíráló bizottság — amelynek tagjai: Herceg János (el
nök), Kolozsi Tibor és Kopeczky László — a pályázat ered
ményét újévi számunkban hirdeti ki.

A díjazott, valamint a közlésre alkalmas írásokat az 
Üzenet és a 7 Nap közli és azokért külön tiszteletdíjat fizet.

A pályamunkákat név nélkül, jeligés borítékban, géppel 
írt három azonos példányban a következő címre kell küldeni: 
Üzenet szerkesztősége, 24001 Subotica, Trg slobode 1. Posta- 
fiók 62.

Az Üzenet és a 7 Nap szerkesztősége
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