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LÉV4Y  ENDRE 

ÖTVEN Év AZ IRODALOMBAN 

A jelent ős évfordulók mindig hoznak magukkal el őbb még  isme-
ret"  adalékokkal telített összegezést, vagy hangsúlyozottabban 
vetik jel azokat a kérdéseket, amelyek irodalmi életünk fejl ődé-
sében időnként felbukkantak ugyan, de visszhang juk  nem sokáig 
rezgett szellemi életünk köreiben, és nemigen jutott messzire. Az 
ilyen számadások, kivételes m űgonddal készített felmérések már 
az időbe iktatva jelölik meg az alkotó munka értékeit. Irodalmunk  
~korúságának  éveiben így gyarapodhatunk, mert a szétszóró-
dott darabok egybe gyűjtése, a gyűjtemény megkomponálása és fel-
mutatása Is az. Ezért már elöljáróban is maradandó tanulmány-
ként kell  köszöntenünk  Major Nándor előszavát, me lyet  Majtényi  
Mihály hetvenedik születés napja alkalmából a nyáron kiadott  no-
vellás kötete elé Irt. A sok felszínes recenzió és konvencionális 
könyvpiaci beszámoló után egy kicsit kés őn érkezett (Móricz Zsig-
rnondnak mit jelentett a Hét krajcár robbantó erejű  felfedezése 
megjelenésekor?!), de megjött s jó, hagy most az olvasónak is, az 
írónak Is (itt az új, fiatal olvasóra és íróra gondolok), a mi szűkebb  
nyelvterületünkön,  és azon túl is, van mib ől meríteni. 

Gazdag és változatos az a termés, amit Majtényi Mihály m ű-
helyéb ől nekünk adott. Ötven év az irodalomban nem kis id ő, de 
sokkal több, mint egy homokórán si mán lepergő  fél évszázad, ha 
arra gondolunk, hogy az egymásra rakódó évtizedek alatt mindig 
Úgy élt, mint akinek  ». . .  egyik kezében kard, a másikban eke-
szarvak: az újságírás könyörtelen taposómalmában csak éjszakán-
ként, vagy hajnalonként hajolhatott papír fölé, hogy megírja azt 
Is, ami az agyat és a szívet mindig fogva tartó szürke és tisztultabb 
képzeletvilágot romboló napi hírek mögül kikívánkozott a lelké-
ből. Ha valaki zokszó nélkül, hangyaszorgalommal dolgozva Igy 
őrlődött a szerkeszt őségek füstös, lázas, visszhangtalan falai kö-
zött, és még alkotó munkát Is végzett, akkor annak a m űve jelen-
tőségé ben és értékéberi. meghatványozódik. Ám ez egyben egy 
nézőpont Is, amellyel a vajdasági magyar írást kellene nézni itt-
hon, mert akkor, amikora Remények batárján cím ű  kötet 
novell4i, elbeszélései és egy magába hajló ember gyónásszer ű  
őszinte vallomásai íródtak, akkor még nem volt fizetett alkotói 
szabadság, csak az éjszaka nyugalmából ellopott Id ő. És még vala-
mi: kényszer ű  kiegyezés az id ővel, mert az igazi nagy m ű  nem 
darabokra tört éjszakákat, hanem eszte ndőket és teljes embert kö-
vetel, aki élete minden mozzanatával és minden szálával a szüle-
tendő  alkotás alakjaiban és minden nap újra velük együtt él. 
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Majtényi  Mihály mint vérbeli író, színes  képzeletviláç$  ter-
mékeny elbeszél ő  tudta ezt. Ügy fogadta, mint egy életparancsot, 
melyet követnie kell, ha élni akar. Ilyen kíméletlen  szorítások  
között teremtette meg magának azt a m űfajt,  amely  életének és 
világának egyéni hangú kifejez ője lett, és a mi irodalmunkon belül  
-  művészi szinten  -  érdemes polgárjogot szerzett magának. 

Soha nem tartozott azok közé az írók közé, akik mindenáron 
Új stílusra, Új szóképzésekre, új, meghökkent ő  mondatszerkezetek 
megkomponálására törekszenek. Ezt sem fiatalkori novelláiban, 
sem mai elbeszéléseiben, tár  ęáiban nem  találjuk meg, és mégsem 
nevezhetjük Őt a század eleji klasszikusok sorába tereit realistá-
nak, akinek könyveit a könyvtárakban is, a magánlakások polcain  
isbelepte  a por és ma már hatványozottan időszerűtlenek. 

Nem írtak el el őle semmit. Egyéni m űfaja mentette meg 
ettől: a  Majtényi-tárcanovelia,  melyeknek legtöbbször látható vagy 
láthatatlan főszereplője Ő  maga. Ott húzódik meg csendesen, mint 
az idő  tanúja,  Onuc  Péter és Ą  planétás ember mögött, végigél-
vezte és végigremegte Menyhárt Imre tiszai átkeléseit, akkor ma-
gam is láttam, hogy itta fel csodálkozó szeme a bácskai dáridó 
szemfényveszt ő  fényeit múltba hullásával együtt; A dunai hajós 
uszálya fölött is Ő  mereng el a Víz  csillogásain,  aztán Jani bácsi 
képei között keres az életb ől egy rég letűnt pillanatot. Így ezek  ci  
remekbe szabott írások, ha külön-külön fabulával is, de egy  képze-
letbeli szálon mind egybetartoznak,  krúdysan  múltra emlékezte-
tők, de annyira élnek a mában is, és mindig is, hogy elhisszük 
neki: az élet egy és oszthatatlan, csak alakjai már maszkban jelent-
keznek most, néha boldogok, de legtöbbször boldogta lanul vergő-
dők, és belenyugsza nak abba, hogy  ». . .  azt kell szeretni, ami  van!«  

Ez  Onuc  Péter korában is így volt, ina is így van. 
Es ez Jelenti  Majtényi  Mihály alkotói útjának mindent meg-

valló következetességét. Nem lázadó, nem forradalmi egyéniség: 
azok közé tartozik, akik önmagukban lecsitított lélekkel élik és 
szemlélik az id ő  háborgását és nem titkolt együttérzéssel szemlé-
lik az emberek bukdácsolásit. Ehhez is egy sajátos írói magatartás 
kell, melynek akkor van hitele, ha ebben az ellentmondásokkal és 
Janus-arcokkal feltöltött világban töretlen marad. 

Ha ma ötven esztend ő  munkáját mérlegre  tesszük,  akkor 
témaválasztása is, formaérzéke is, hangvétele is és, egy cseppet 
sem mesterkélten kimunkált, hanem  ci Bánát síkjairói  magával 
hozott, egyszer űen tiszta nyelvezete több, mint egy , enberötő  ina-
radandó  kifejez ője a mi irodalmunkban. 

A Remények batárján indult el a  Bega-partról, olyan szeré-
nyen, hogy közülünk senki nem lehet még szerényebb. Es ez egy 
roppant erő, mely sokkal nagyobb  távolságokat áthidai,  mint a 
kérkedés. Mert Homérosz óta annak; van időálló hitele, ami olvas-
hatóan igaz, még akkor is, ha az ember szabadon  szárnyalható  kép-
zeletének kell kitöltenie a mondatok, a  félbeszakított  cselekvések 
közötti hézagokat. 
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HERCEG JÁNOS 

RIGÓSZÉL 

Viktort eltemették. A dolog azonban korántsem volt olyan egyszer ű . 
Már amikor a négy ember megindult vele a keskeny hegyi úton a 
temető  felé, s a sírásó Dávid kisfia oly hevesen rázta a cseng őt, 
mintha csak a Szentséggel követte volna keményített karingben a 
plébános Úr, akkor már csak hangosan sírni, panaszosan felzokogni 
illett a négy feketeruhás ember, illetve a tölgyfa koporsó után bot-
ladozó gyászba borult n őknek. Addig viszont egész életükre kivesze-
kedték magukat. s most is forrt még bennük az elfojtott méreg. 

Főleg a halott városból jött lánya szidta a vezet őséget, azt a 
két hitközségi elöljárót, kik között úgy ült a tisztelend ő  atya horgas 
orrával, s egészen a mellére csuklott hosszú lófejével, borúsan és bána-
tosan, olykor-olykor a gyászruhás kövér hölgyre emelve a tekinte-
tét, mint a megtestesült ártatlanság. Mintha igazán semmi szava nem 
lehetett volna az egész huzakodásban. 

-  Engem akar tanítani a Sanyi bácsi? Engem? - és el őre 
lépett két lépést kivágott fekete lakkcip őjében a vörös hajú Elvira, 
aki Eszéken volt szakácsn ő  egy talponállóban, s már ezért is jogosan 
érzett némi fölényt éreztetni a hitközségi elnökkel szemben, aki 
kocsmáros volt a falu végén. Ës ahogy önmagára mutatott e fenye-
gető  sasszé során, mutatóujját arra a kivágásra helyezve, amely most 
a gyász jeléül diszkréten állt meg félúton mind viharosabban emel-
kedő  keblei között, abban nemcsak szakmai fölény vall,  nem Is  az 
a gúnyos lenézés csupán, amit városi lakosokká vált falusiak szoktak  
időnként éreźtetni az otthon maradottakkal. A vendégl ősnek Is meg. 
voltak, tudni illik, minden jámbor életmódja ellenére, a maga titkai. 
S azokat néha nem a legtapintatosabb módon dörgölték az orra alá. 

- Pocskaj malo,  hurka sül - kísérelte meg most könnyedén 
és férfias nyugalommal leinteni a háborgó némbert, mint aki már 
azt is tudja, hogy ezután mi következik, de neki azért csak annyi az, 
mint amikor a bolha köhög. - Az a két hely, ami még megmaradt, 
mondtam már százszor, oda van ígérve! Az egyik az öreg tanítónak, 
a másik a Zélenovié Perónak, aki tavaly százezer dinárt adott két 
hímzett oltárterít&e. 

-  s én mit adtam, az isten verje beléd a tüzes ményk űjét, 
Sanyi! - lépett előre az özvegy, és meg se látszott rajta, milyen kicsi, 
sovány és elnyűtt a rengeteg munkától, hogy az átsírt éjszakákra 
ne Is ern1ékz2en e2úttal senki, annyira felmagasodott a mérgében. 
- Kapálom a tisztelend ő  úr szőlejét a többi asszonnyal, rendbe tesz-
szűk mind a hat holdját, és minden két hónapban rám kerül a sor, 
hogy kimossam a szennyes gatyáit... 
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-  Oh, Marija, oh, oh Marija! - állt fel a plébános és csakugyan 
elpirult, miközben a másik Máriára nézett, aranyozott keretben a 
Kisdeddel. - Az nem én adom, az RÓzI néni maguknak teknyőbe 
beleteszi... Oh, oh Marija! 

-  Nézze, Maris néni - rántott egyet a vállán a vendégl ős, aki 
negyvenéves lomha paraszt volt, húsos arcú, lassú mozdulatú, s hogy 
bácsinak szólította a szakácsn ő , az még nyilván a falu le nem vetkőzött 
hatása volt. - Én csak azt bírom mondani, hogy az öreg tanító meg-
érdemli azt a helyet. 

- Uhh! Uhh! -  legyezte magát kioldott fekete csipkesáljának 
két végével Elvira, s vörösre festett hajának csigái mind kikunkorod-
tak most a kendője alól, és le kellett ülnie, mert már igazán nem 
tudta, mit kezdjen magával, ezért nyögte folyton halk fujtatásba 
folytva a hangját: Uh! Uh! 

Olyan volt az egész, mintha bírák ültek volna a zöld posztóval 
bevont hosszú asztal mögött. Mindenekel őtt a plébános Úr, főtiszte-
lendő , Oblahov Janez, hajlottan, görcsösen és szárazon, mint egy hosz-
szú szőlőkaró, úgyhogy indokoltnak látszott Rózi néni vidám meg-
jegyzése, melyet az egész falu nevetve ismételt: »Tölthetem én ebbe 
az ételt akár hátulról, akkor se fog rajta semmi! Ki hogyan van 
megcsinálva erre a világra! Én akár ne is egyek, akkor is megmara-
dok méteresnek, mint a jó hízó! 

Jobbra Sándor ült, az említett elnök és faluszéli csárdabérl ő , bal-
oldalt Ivo, a nádazó, akinek mind kevesebb munkája lévén, mivel 
piros cseréppel és selymes palatáblákkal takarta be most már a házát 
a legszegényebb napszámos is, egyre több id őt tölthetett a templom-
ban és egyáltalán isten szolgálatában, beleértve a vasárnap délutáni 
snapszlit is Janez tisztelend ővel abban a fekete ebédl őben, melyet 
Jancsárovics Árpád szikvízgyáros ajándékozott tavaly a plébániának, 
amikor emeletes új házába költözött. 

-  A nádat kiviszik Németországba - panaszolta az istenfél ő  
ember néha, mintha csak azon múlott volna a világ változása -‚ ott 
most jó ára van. Befestik, belagozzák, úgy teszik föl a házra és 
akkor örökös. 

-  Hát maga mért nem megy ki? - kérdezte id őnként valaki. 
- Ott csak lenne munka magának is, ha már ilyen divatba jött 
arra a nád! 

-  Öreg vagyok éri már ahhoz - hárította el magától a kísér-
tést a nádazó, pedig innen járt még az ötvenen, s mindenki tudta, 
hogy a feleségét nem meri magára hagyni, pedig az Igy is összeállt 
minden évben valakivel, és csak akkor tért vissza a nádazóhoz, b űn-
bánatos lassúsággal hintáztatva vastag csip őjét, amikor az Új szere-
lem elmúlt. 

-  Csak szépen, csak békességgel! - szólalt meg most nagy 
ritkán, hogy ő  is mondjon valamit. - Megteszünk, amit csak lehet. 
De ha egyszer valamit nem lehet, akkor nyugodjunk bele a jó isten 
akaratába. 
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-  Az a baj - mondta erre Podhradszky Viktor másik lánya, 

aki hitvány volt és törődött máris, mintha nem lett volna a megbol-
dogult ukrán lánya, de akkor szedte volna fel az anyja valahol, amikor 
a hatalmas söröskocsis a lábát se tette még a faluba, s ezért volt 
olyan halk ás szemérmes, de konok és kemény is egyben -‚ az a 
baj, hogy magukat megtűri a nép. Hogy nem fognak botot és verik 
ki az egész büdös társaságot...  

- Çsend! -  ordította el magát a vendégl ős, öklével nagyot ütve 
az asztalra, mintha az utóbbi fenyeget ő  hangtól csöppet sem ijedt 
volna meg. - Neked itten nincs jogod kinyitni a szádat! Értetted? 

A kis keserű, konok Kati, aki - mióta az eszét tudja soha 
senkivel szemben meg nem hunyászkodott, de mindenkor megmondta 
a magáét, most hallgatott. A tűz nem hunyt ki a szeméből, a gyűlölet 
nem fogyott el belőle, de Ő  azért hallgatott, mert Úgy érezte, nem 
mondhatia eleget akkor se, ha bármit mondana. 

Mert itt beszélni tényleg nem volt joga. Papp Jani felesége volt, 
akit hol a magyar csend őrök vittek el megvasalva, hol ezek mostan, 
negyvennyolcban, pedig előtte Ő  volt itt az atyaisten. Volt idő, hogy 
kalaplevéve köszönt neki a híres Zelenovi Ć  Pero, s volt, hogy utána 
köpött, mintha soha semmi dolga nem lett volna vele. 

-  Mért menjek én most egyszerre magukkal? - fordult még 
reggel az anyjához ott a koporsó mellett. - Énrám úgyse hallgatnak 
azok ott! Én nem fogom meglágyítani a szívüket, ha maguk nem bol-
dogulnak velük. 

-  A plébános ár azt mondta, tíz órára behívatja Őket a sír 
miatt. Hát akkor menjünk csak mind a hárman mink is. Más az, 
lányom, ha együtt vagyunk! 

-  Kiverni, igenis! - kiáltotta Podhradszky Viktor özvegye, mint 
aki senkitől se fél. - Fölhajtottad annak a szegény árvának a szok-
nyáját ás azt mondtad, a kugliállftó bolond csinálta neki a gyereket. 
Ne beszélj! 

Most a kocsmáros hallgatott el pillanatra. 
Nem volt új, amit hallott. A szőke Manci ott szolgált két évig 

nála, mosta a poharakat a söntésben és kivitte a bort az eresz alá, 
amelyet nyáron felfutott a tarkabab virága. Hajók álltak meg a falu 
alatt, feljöttek a matrózok, megtapogatták a kislányt, hívták le a 
kabinjukba este, s még Ő  volt az, aki felkelt, viharlámpával világí-
tott a kamrájába téli éjszakákon is, s a lány sose hiányzott. 

-  Hol voltál? - állt elébe földig ér ő  hálóingében a felesége 
egyik éjszaka és lángot vetett száján a szó a vakító fényben, mert a 
nagy mennyezeti lámpa Összes égőit felgyújtotta. - Azért vettem ide 
azt a kis dögöt, hogy leadjad magadat vele? 

-  Ne beszélj szegényről Ilyen csúnyán - sietett a védelmére, 
de aztán magát Is védeni kezdte mindjárt. - Vigyázok rá. Kinek lesz 
baja belőle, ha egyszer megesik itt nekünk ez a kis buta! 

-  Add ki a házból! Ne lássam itt holnap! - kezdett sikoltozni 
az  asszony ás tépte magán a hálóinget, hogy kiesett a fonnyadt melle. 
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-  Csak te nem látod, hogy nyálazik ez minden férfi utáh, nekik d ől 
és ott van a szemében a lefekvés vágya. Ěs mért ül ki este a ház elé 
és énekel, ha olyan ártatlan? Csak te volnál tényleg az a vak, aki 
az egészből semmit se lát? Pedig hogy mondja neked is hízelegve és 
dorombolva: Sanyi bácsi... 

Végigfutott a hátán a hideg a hangra, ahogy a felesége a kis. 
lányt utánozta, s mindjárt eszébe jutott az a hajnal, amikor bemert 
vele a városba munkakönyvet váltani, s a lány dideregve bújt hozzá 
az autóbuszban: Jaj, de fázok, Sanyi bácsi, jaj de fázok! Égszínkék 
kabát volt rajta és kék volt a fején a sapka is, és hiába szorította 
hozzá a melle puhaságát, olyan volt mégis, mint valami gyerek, aki 
akár fiú is lehetett volna, úgyhogy ő  Oly nyugodtan maradt, a bekecsét 
is kigombolhatta volna, hogy beleölelje a fázós kislányt, csak a népei 
előtt röstelite volna, hogy így becézgeti. »No csak, no! - mondta 
köhögve, mint akinek a torkára szaladt a füst és most ezen nevet 
dörmögve. - Lehelj a kezedbe jó forrón: huh, huh, aztán dörzsöld 
vele Végig a nyakad, majd akkor meglátod, milyen meleged lebz 
mindjárt. 

-  Mondhatnak maguk nekem, amit akarnak - szólalt meg a 
kocsmáros csendesen -‚ attól nem lesz nagyobb a Rigószél. 

Mert ezért volt minden harag és gy űlölet, az elfogyott rigószéli 
hantok miatt veszekedtek itt, mert úgy látszott, arra már nem jut 
hely a megboldogult ukránnak, hogy ott aludja örök álmát a s űrű  
zöld fűben, piros gyümölcsükkel lehajló lombjai alatt az almafáknak. 

Almafa ugyan rég nem volt itt, a pázsit is elt űnt, természetesei, 
de a hely a régi volt, a temet ő  és a plébánia kertjének előterében, 
egy kicsit lejtősen fordulva dél felé, úgyhogy reggelt ől estig besü-
tötte a nap. s volt egy rigó, még évekig visszajött, a párját kereste 
talán, vagy itt költötték ki, s itt érezte itthon magát, mint az e1 őd.i 
régen, akik tgyancsak itt fütyülték ki magukat reggelente, s arról 
lehetett tudni, hogy tavasz van, mert fütyülni kezdtek, s Ősz megint, 
mert megsárgultak a levelek a fákon és elköltöztek a sárgarigók, elné-
mult az enyhén lejt ő  domboldal, csak tücskök ciripeltek a Rigószélen. 

-  Hát akkor majd elmegyünk oda, ahol tudnak segíteni a ba-
junkon! - mondta Elvira, és intett, mint valami vezér az anyjának, 
meg a nővérének, hogy kövessék, pedig maga se tudta, hova megy. 
Mert csak fenyegetésnek szánta, hiszen nem mehettek el ennyi vesze-
kedés után csendesen, fejet hajtva. 

-  Kicsikét még megvarjanak maguk, Marija - szólt erre utánuk 
a tisztelendő, Oblahov Janez, s a másik két egyházi ember is úgy 
meredt maga elé, mintha rettenetesen törné a fejét, hogy mit is 
lehet itt tenni. - Valamit majd gondolunk maguknak ki mégis 
talán 

A vendéglős arra gondolt, hogy a vörös hajú városi hölgynek 
isten tudja miféle összeköttetései vannak. A mai világban minden 
lehetséges, így az is, hogy ez az Elvira, amilyen jó formájú, vastag 
fehérnép, nem merül azért el teljesen a fánksütésben és a babgulyás 
főzésében, de kikukkant néha azon a tolóablakon, hogy hadd lássák 
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csigás frizuráát, és a rózsaszín ű  bőrét is a fehér köpenye kivágásá-
ban. Felszedhetett ez valakit magának, hogy olyan biztos a dolgában, 
s még fenyegetőzni mer. 

A nádazó a másik lányra gyanakodott. Igaz, elhurcolták az urát, 
s azóta is a téglagyárban dolgozik, soha többé nem lett bel őle semmi 
a faluban, de azért nem tudhatja az ember. Megvannak a régi barátai, 
meg talán adnak is a szavára, pláne ha egyházi dolgokról van sz ć . 

A pébánosnak még külön eszébe jutott az a jelenet is, amik'r 
megjelentek a község hivatalnokai - mikor még község volt a falu, 
$ tanácsa volt és vezet ősége, nem úgy, mint most, hogy a kanász 
dolgában sincsen, aki döntsön -‚ beállítottak mér őzsinórral és ko-
moly képpel, s miután egész nap méricskéltek és összetaposták Rózi 
néni, a papszakácsné paradicsompalántáit a kertben, egyszer csak be-
kopogtak ketten ide az irodába, s az egyik azt mondta: 

-  A tisztelendő  Úr jogtalanul használ a temet őből kétszáztizen-
nyolc négyszögölet! A Rigószél a temet őhöz tartozik! 

A másik, egy kis kopasz emberke illemtudóbb volt, látszott raj-
ta, hogy régi hivatalnok, abból az id őből való, mikor még becsülete 
volt a papnak. 

-  A közművesítési bizottság utasítására felmértük a temet őt 
- mondta nyájasan, szemmel láthatóan mindent elkövetve, hogy 
mérsékelje az iménti szigorú hangot -‚ s mivel most a községnek a 
hatáskörébe tartozik ez is, összehasonlítottuk a telekkönyvi adatok-
kal. Sajnos, tisztelend ő  Úr, csakugyan úgy van, ahogy az el őttem 
szóló kolléga mondta, az egész Rigószél a temet őhöz tartozik. Lesz 
tehát olyan kegyes mielőbb kiüríteni ezt a területet! 

-  Hogyan érti uraságod aztat, kiüríteni? - kérdezte a plébános 
ugyancsak barátságosan, mert szemt ől szembe nem volt nagyobb 
tisztelője a hatóságnak nálánál - Csak bírom kivágni almafákat, 
lekaszálni füvet, de aztat Dávid úgyis mindig lekaszálja, s teszi el 
szénának. A rigókat nem bírom elhajtani. 

-  Nem, nem - szólt közbe az el őbbi hivatalnok, mintha meg-
bánta volna, hogy az imént oly kimért volt, úgyhogy most lágy lett 
a hangja, szinte behízelg ő, nem is illett a bozontos bajuszához -‚ a 
legtávolabbról se szeretnénk kellemetlenkedni. De a ż  almafák előbb-
utóbb csakugyan útban lesznek. Ps nem való a temetőbe almafa. Hát 
nincs igazam? 

-  Hogyne, hogyne! - helyeselt a tisztelend ő . 
-  Ami viszont a rigókat illeti, gondolom, azoknak az isten se 

parancsol. Azok oda mennek és ott fütyülnek, ahol nekik tetszik. 
Igy van? 

Pocakos ember volt, nem is egészen fiatal már, s Úgy tetszett 
neki, amit most mondott, hogy harsány hangon nevetni kezdett, s 
körülnézett szék után, s őt le is Ült mindjárt, míg a társa letette kezé-
ből a mérőzsinórt, s leült melléje, úgyhogy a plébános valóban nem 
tehetett mást, mint hogy kiszaladt poharakért és egy kancsó borért, 
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Rózi néni meg  bejötöt  kockás  asztalkendővel  letakart tállal a kezében, 
s  amikor  a kendőt levette és a tálat az asztalra tette, szép magasra 
kelt és pirosra sült pogácsák mosolyogtak a vendégekre.  

-  Tessék  -  mondta  -‚  még meleg! A plébános úrnak nincsen 
soha semmiféle kívánsága, de a pogácsát nagyon szereti.  

-  Nincs is annál jobb sütemény  -  hagyta sietve jóvá a kezdet-
től fogva barátkozni akaró hivatalnok.  -  Nekem ne vágjon föl senki, 
hegy a torta meg es meg az, pláne egy pohár borocska mellé ez 
való, hiába!  

-  Aki előtte volt ennek  -  intett a fejével hátra, a pincében 
tartózkodó plébános felé az Öregasszony  -‚  az csak a finom nyala-
kodást szerette. De az úriember volt, a testvérei lefátyolozva jöttek 
meglátogatni.  

-  Nem, az biztos, hogy népi  származású  a plébános Úr  -  bólo-
gatott a bajszos, mintha már ezért is megérdemelte volna, hogy leül-
jenek nála, s megigyák a borát, megegyék a frissen sült  pogácsáját.  
Pedig a személyi kartonokat Ő  kezelte a községházán, s a pap bizal-
mas jellegű  adatai között az is fel volt tüntetve, hogy közel négy évig 
volt csatapap  Oblahov Janez,  amiért  a háború után vizsgálatot is 
indítottak ellene. Azt, hogy önként jelentkezett volna tábo ri  lelkész-
nek a Mura melletti kis faluban, amikor a megszálló hadsereg bevo-
nult, nem lehetett rábizonyítani. De hogy kitartásra buzdította és 
engedelmességre intette a katonákat vasárnapi szentbeszédeiben,  azt  
a tanúk egész serege bizonyította. Azé rt  is helyezték ide, sok száz 
kilométerre a  szülőfalujától,  s jó messzire korábbi működési helyétől, 
hogy ne szúrjon szemet.  

-  Ez egy nagyon érdekes falu! Érdekes nép!  -  jött vissza 
nevetve, kezében a hasas zöld korsóval.  -  Itt mindennek a szélét 
nézik! Van Napszél, Papszél, Rigószél és ki tudja még hányféle 
szél a hegyen!  

-  És Szoknyaszél! Azt ne méltózta ssék elfelejteni!  - rikkan-
totta jókedvűen az illemtudó  irnok. .-  Felnéz az ember a hegyre, s 
mást se Ját, csak szoknyát, ahogy az asszonyok  hajladoznak  a tőkék 
között. Persze, az ilyesmihez szem is ke ll, nemcsak szoknya! És 
fiatalság, amikor az ember mindig csak azt látja, ami után vá gyakozik.  

-  Oh, Istenem, fiatalság, oh!  -  sóhajtotta a tisztelend ő  illő  
megbotránkozással, s töltött a borból és magasra emelte  rubinpircs  
poharát a vendégeket köszöntve. 

Hát Így lett temet ő  a Rigószél. És attól kezdve senki sem aka rta 
beljebb vinni a halottját, földig hajló szomorúfüzek és a mindent 
sűrűn  elborftó  vadszeder indái alá, ahol télen bokáig ér ő  sár cuppo-
gott az ember léptei után, hanem ide a közelbe, ahol szinte szem 
előtt volt a kedves halott, s a paplak keskeny kövesútján lehetett 
felmenni hozzá mindszentkor is, mikor a sok es őtől már  megrozsdá-
sodott  a szőlőlevél fönn a hegyen. 

(Folytatjuk) 
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FEKETE LAJOS 

FÁJÓ VERSBEN IS 

Se barátjaim, se ellenségeim. 
Már csak így tudom emberség szerint 
az embereket megbecsülni mind. 

Lehet, jó volna: másoknál aki több 
s bizalmasabb, kivel ha leülök, 
hű  szót válthatnánk két pohár között. 

De lásd, míg hittem, hogy kell egy j őbarát, 
kivel megosztom lelkem italát 
keserll8ég  ért: - mint golyó talált. 

Jaj, mennyi bántás, seb, gyötrelem ékít 
oly arcot, mely mosolyogva végig 
szenvedett új kínokat s a régit!. 

Az Id ő  méhén érik még a szebb kor, 
hol egymásért dobbanó szívet hord 
minden ember s egymásnak szíves szót. 

Nem vád, nem zokszó, hogy társra nem lelek, 
Igy mindenkinek társa lehetek; 
annak iz, aki szeret, - nem szeret. 

Kínom  csordul bár - zordnak ne tudjatok, 
ne őriz rejtek: - hova futhatok? 
fájó versben is - veletek vagyok. 
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SIRA TNI  VALÓ 

Siratnivaló, ahogy a napok 
múlnak felettem hullámtalanul; 
elúsznak csendben, mint Öreg halász 
halra bevetett horgászó botja, 
amit a víz visz, mikor a szender 
a parton Ülő  vénembert nyomja. 
Kap még utána, ahogyan én is 
tegnapba múlott e napom után, - 
de jaj, keserves: nem maradt foszlány, 
egy gondolat, egy rím sem a Versb ől; 
csak a fosztottság, a káprázat, a 
tündöklés után rongyban és árnyban 
magára maradt kolduskirályfi, 
kit mesebeli népe elhagyott. - 
Milyen világ volt pedig világom, 
amelynek ege, esti harmata 
holdfényben fürdött s mezítlen lábú, 
mezítlen térd ű  asszonyok mentek 
csillaggal megszórt nyári réten át... 
Tengeren jártam, idegen népek 
testvéreképpen; s hegyek közt, fel, fel, 
olyan hidegben, hogy csak jó meleg 
tekintetüknek bársonya védett, 
óvott, - ne hulljak zord fagyhalálba. 
S mindez valóság, ott volt a Versben!, 
olyan közelben, hogy csak a tollat 
ragadtam volna csüggedt kezembe. 
S úgy ragyognék most, mint ki teremtett 
eget és földet, embert, csillagot: 
de napom elszállt, szívem bezárult, 
csekélyke helyet csak kételyeknek 
hagyott az elme: te vagy a Mester?, 
hol a dal, a Mű? - S fejem leszegve, 
búg szégyenemmel a Semmi partján 
ülök; s csak hullnak, múlnak a napok, 
reám esőznek szökevény-percek, 
szájtáti-égbe múlt pillanatok, - 
jaj, jaj, emberek, ígyen kifosztva 
élek s a versek mint reám roskadt 
márványkupola nyomják a mellem; 
s 1w szólanék is néha lihegve, 
hörgés az már csak, minthogyha leshely 
odvából szólna - szívben golyóval - 
oroszlánszájból siratónóta. 

1971. 
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UTASI  MÁRIA 

SIRA TÓ 

jaj annak 
jaj 

ki 
lángból  

tüzes isten nyelvb ől 
nyaldossa kerekre világát 
tűnő  

tovatjínéssel  
kérges morajjal veri föl 

lüktet ő  gyanúval 
szakállas váddal 

kínnal 
jaj annak 

jaj 
ki 

az ágak 
koszorús halálán 

hétszer akar megszületni 
rémíti 

utcakő  
baráta  mély sebét 

üvébe  ékelten 
ékszeres díszeként 

hordozza 
jaj annak 

jaj 
ki 

keveselli 
ez istenverte tért 

homokszín zsidó megváltással 
semmib ő l 

épít 
lila szivárványt a város fölé 

nem elég 
jaj nem elég annak 

EPILÓGUS 	 a vágy 

ki 
e hídra lép 

megváltozik 
karja elnehezül 
virága elhull 
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SZOMORÚSÁG 

partodon nedvdús olajfák ringatódznak 
kecsesen sorsom egyre keskenyebb ĺvű  
szomorúságba torkollik nyers-éles 
rikkanással jelzi a betelt ősz 
roskadó hársát csűrét alvó tücsökzene 
sir szavam ókongó pincevájatában 
hol illatos kenyérrel kínáltál 
Nappal etettelek sugárral itattalak 
elhalt és elmúlt és elhült az 
égő  rubintkő  vert álmú gömböly ű  
tündérsudár világa mocsoktalan íze 
a számba Zeng piroslik a bokrok oldalán 

ZÖLDMELLÜ  LÁNY 

ZöldmeUhZ  lány a nap 
fut a folyóra ujjongva 
ruháját örömmel dobja 
a fény tükörsima tükrére 
gyönyörködni citromsárga 
ólevendula szirmok 
kiváncsi bolyhán 
dereka keskenyed ő  ív 
feneke daloZó rózsa 
a szirének völgyében 
hasa lágy olajerdő  
comb jaköze csiperkegomba 
érett szőlővessz ő  
telve remegéssel 
csorgó édes lével 
benne sikong a tavasz 

NEM ÍTÉLEM EL A PARTOT 

Nem ítélem el a partot 
hova rettegve bárkámat 
kikötöttem 
cápa kergetett 
A parton kunyhó állt 
pipa meg juhbőr 
sz  erdő  felől 
lopódzott a homály 
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NÉMETH ISTVÁN  

TÉNFERGŐK 
(Regéngrészlet)  

Mama ragyogó arccal helyezte az asztal közepére a levesestálat. 
Apa arca pedig fénylett. 
Jú  pipiskedett, mintha nem tudta volna, mi van a tálban, én 

meg arra gondoltam, hogy Mama most Is a karimájáig szedi a tányé-
rom, és azt nekem itt a család színe el őtt mind be kell vágnom. 

Nem értem, mi ebben az élvetet? 
Igaz, a család együtt van és már Mama Is asztalhoz Ült. Épp 

Apa tányérját tömi. Apa ezt zokszó nélkül t űri, sőt még jobban 
fénylik az arca és jojózik a szeme. Jú kiállhatatlankodik, központ 
akar lenni, csörömpöl, most az ő  tányérján a sor. Aztán az enyém 
következik. Behunyom a szememet. Mire kinyitom, mint gondoltam 
Is, a tányérom színültig van lével, sárgarépával és utálatos, hegyes 
csirkeszárnyakkal. 

Mama, mint mindig, most is túlzottan szerény; még azt a három 
szál tésztát se lepi el a levese; szeretnék vele tányért cserélni. 

Nekifogunk az evészetnek. Beindult a motor, vagyis Apa, akinek 
meg van engedve, hogy szürcsöljön. De csak itthon. Mert vendégl ő . 
ben és vendégségben Ő  is betartja az illemet. Nekem és Júnak tilos 
a levest szürcsölni; ebben az egyben egyenl ők vagyunk a kis békával 

Apa példáján magam Is belátom, hogy a szürcsölés irtó gusz-
tustalan. Ezért a leveseket ki Is iktatnám az ételek k őzill, bár az 
illem ellen véteni mással is lehet. 

- Estyén  még mindig csak bámul a tányérjába - jelent ętte 
be Jú. 

Tőle a kritikát képtelen vagyok elviselni. 
-  Azt nézem, hogy fojthatnálak bele! 
-  Egy szót se akarok! - jelenti ki Mama. 
-  Jutka kezdte. 
A kis béka győztesen rám fintorog. 
-  Mama, maradt még abban a tálban? - emeli föl a fejét 

Apa. - Ba]zsaml  
Mama majd elolvad és Újra teleszedi Apa tányérját. 
Ami Apa gyomrának jó, az mind balzsam. 
-  A te gyomrodat, Apa, ha ötezer év múlva megtalálják, irtó 

el fognak rajta csodálkozni. 
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-  Csak honnan jut ilyen marhaság az eszedbe? - mered rám 
Apa. 

-  A baizsamól. 
-  Miféle balzsamról? Ki beszél itt balzsamról? 

-  Apa mondta.. 
-  Én nem mondtam semmit! Nekem nem szokásom evés köz-

ben diskurálni. Most egyetek. Ha pedig nem kell, legalább engem 
hagyjatok nyugodtan enni. 

Mindenki hallgat. Én is. Én azért, mert nincs szavam. 
Látom, Jú alig tudja visszatartani a röhögést. Irtó élvezi, ha 

engem letekernek. 
Jönnek a sült húsok, és persze a tejfölös zöldbabf őzelék. Apá-

nak a zöldbab is balzsam. Jú úgy tesz, mintha jó étvágya volna 
ezekhez a szörnyűségekhez. Tudom, engem akar ezzel is bosszantani. 
De a madártejig fogcsikorgatva is ki kell bírni. 

Meglepő , hogy Apa abból már nem kér. 

Ui,  piszkálja a fogát és figyel bennünket. Hogy figyel, azt nem 
látom, csak érzem. Ilyenkor mindig mintha valami sötét árnyék te-
lepedne rám. 

-  A beleimet pedig máskor hagyd békén. Jellemz ő , hogy neked 
mindig evés közben jut eszedbe valami gusztustalanság. 

Ez nekem szólt. 
Fölpislantottam.  Apára. 

-  Nem bántottam senkinek a beleit!- 
-  Miféle hang ez? Hogy beszélsz velem? Még te pukkadsz? 
- Nem pukkadok! 
-  Ne beszélj, látom. Sötét homlokod merő  szentjánosbogár. 
Akkor szokta ezt mondani, amikor haragomban úgy érzem, hogy 

homlokomon valóban kigyulladtak a pattanások. 
Mama aktívan hallgatott. 

Jú  szopta a kis kanalát és várta, hogy mi lesz. 
Ellöktöem mágam  elől a madártejes tányért. 
Apa átnyúlt az asztal felett és fejemre tette tenyerét. Kibúj-

tam alóla. 
- Ugy  látszik, beszélnem kell már veled - mondta. 
Erre Mama is mégszólalt: 
-  Egyél kisfiam. Miért nem eszel? A madártejet a te kedve-

dért csináltam... 
Magam elé húztam a tányért és folytattam az evést. Mert attól 

féltem, hogy ha nem folytatom, Mama még megcirógat. 
Szerencsére Mama most nem esett abba a hibába. 
Nyugodtan ehettem. 
Pedig meg kellene egyszer már mondani Őszintén a Mamá-

nak, hogy ha kedveskedni akar, ne madártejet f őzzön. Valamikor 
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irtó szerettem, az igaz, csakhogy az már régen volt, még gyerek-
koromban. Immel ámmal megeszem még ma is, de már nem vagyok 
gyerek, és úgy látszik, Mama ezt képtelen tudomásul venni. Jú 
viszont most is éppen úgy nyakalja a madártejet, mint azel őtt. Én 
nem is tudom megmondani, hogy mostanában mit szeretnék enni. 
Túlságosan semmit Se. Talán mert Mama annyira a lelkemre beszél: 
egyél sokat, mert neked még fejlődnöd kell. 

Apa gyomrát vasárnap délben egy fáraó múmiájához hason-
lítani viszont valóban faragatlanság, még akkor is, ha ő  hozta elő  
a balzsamot, de aztán letagadta. Mert a mi családi körünkben épp a 
vasárnapi ebéd a legnagyobb esemény és a legeslegnagyobb családi 
Ünnep. Ezt egyszer a fülem hallatára jelentette ki Apa Keflemesék-
nek, akik fölöttünk laknak az ötödik emeleten. Vagy Zidarevi Ćéknek 
mondta, akik mellettünk laknak és van egy nagy barna kutyájuk, 
a Bátor. Ezzel szemben Anya elkottyantotta magát: »Apátoknak a 
hasa az istene!«  

Valami itt nincs rendben, mégis az összes ismer őseink úgy 
nyilatkoznak rólunk, hogy ilyen rendes család, mint a miénk, nincs 
több a földön. Ilyen meghitt családi légkört, mint nálunk van, sehol 
se tapasztaltak. És már a gólya mindent olyan szépen elrendezett: 
egy fiú és egy lányt tett le nálunk. Nincs ennél szebb! Nincs ennél 
nagyobb boldogság! Stb. 

Kapásból föl tudnék sorolni öt olyan ismerősünket, akiknél 
szintén egy fiú és egy lányt tett le a gólya, csak azt nem értem, mi 
ebben az élvezet. 

Apa abbahagyta a kér ődzést (Anya intím kifejezése!), fölállt 
és azt mondta: 

-  Én most egy fél órára ledőlök. 
Egyáltalán nem látszott haragosnak. Kerek volt és elégedett. 
Emelkedtem volna én is, de Mama a szemével visszanyomott. 
- Hányszor megmondtam már - mondta, ahogy Apa elt űnt 

-‚  hogy az asztalnál ne rendetlenkedjetek! Különösen apátok el őtt. 
-  Én nem is rendetlenkedtem - sietett kijelenteni Jú. 
-  Te csak hallgass! - szólt rá Mama. - Te se vagy különb 

a bátyádnál. 
-  Nem rendetlenkedtem! - jelentettem ki meggy őződéssel. 

- Nem piszkáltam az orromat, nem szürcsöltem a levest és nem 
böfögtem. 

-  Hallaná csak apád! 
-  Mit? 
-  Csak hallaná apád... 
- ...  hogy miket mondtál! - esett kétségbe Jú. 
-  Miket mondtam? 
-  Hogy Apa szürcsöli a levest és böfög. 
-  Itt ma úgy látszik, mindenki meg van bolondulva. Agyadra 

ment a sok madártej. Máskor ne egyél annyit. 
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Fölugrottam és bementem a szobába. 
Mama úgyis kiengesztelődik, Jú pofája nem érdekel, Apa pe-

dig már nagyban horkol, de err ől az egyről nem tehet, mert amikor 
az ember alszik, cselekedeteiért nem felel ős. 

Föltettem az egyetlen Omega-lemezemet és egymás után ötször 
leforgattam a Ha én szél lehetnék című  számot. 

Közben olvastam, és utána is. Az id ő  irtó lassan múlott, pe-
dig nem vártam semmit, esetleg egy szokványos fejmosást, amit 
Apa helyezett kilátásba. 

Jó fél Óra múlva megjelent Apa, kerek, Üres szemekkel, álom-
ittasan, vakarózva. Nagyokat ásítozott. Leereszkedett mellém a dí-
ványra. 

-  Szórakozol? 
- Olvasok. 
-  Mit olvasol? 
-  Te vetted. A Hold - és meghódítása. 
- Érdekes? 
-  Érdekes. Kiszámították... 
-  Csak azért érdekes, mert t őlem kaptad? 
Erre nem tudtam azonnal válaszolni. Hallgattam. Gondolkod-

tam. Apa hízelegni jött be? Most hogy válaszoljak a hülye kérdésre? 
Legyünk komolyak. Minden jel arra mutat, hogy itt egy ko-

moly apa akar beszélgetni kócos fiával, komoly dolgokról. Megértem 
Apa kínlódását. Én is kínlódom. Két feln őtt próbál beszélgetni. 

Az a vacak, hogy tudom: Apát nem az érdekli, amit kérdez, 
hanem valami más. Nem tudom viszont, hogy ez a más micsoda. 

-  Azért érdekes ez a könyv, mert számomra sok ismeretlen 
dologról van benne szó, mégis megértem... 

-  Mindent megértesz? 
-  Mindent éppen nem, de... 
-  Talán holdkutató szeretnél lenni? 
- Holdkutató? 
-  Vagy asztronauta? 
Egyszerre kibuggyant bel őlem, éreztem, hogy belepirulok: 
- Festő . 

De azért vártam a hatást. Hogy ugyan mit szól ehhez Apa. Hogy 
ugyan megkérdezi-e, miért éppen festő ? 

-  Tudod-e, ötéves korodban mi szerettél volna lenni? 
- Nem tudom. 
-  Sofőr. Később pedig rendőr. Aztán meg kőműves. Most meg, 

lám, festő. Ez is haladás. - Nagyot nyögött. - Jóflehet fél év múl-
va már tengerkutató szeretnél lenni. Csakhogy ebben a korban az 
ember még nagyon határozatlan. 

Közbe akartam kotyogni, hogy határozottan fest ő  szeretnék len-
ni. Ehelyett megkérdeztem, mintha valóban érdekelne: 
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-  És te Apa mi szerettél volna lenni gimnázista korodban? 
Elnevette magát. 
-  Nem mondtam még? 
-  Nem.  
-  Kérdezd meg egyszer anyádatól. 
Felültem a díványon. Közelebb húzódtam Apához. Nem szoro-

san mellé, csak közelebb hozzá. Egyszerre kedvem kerekedett a be-
szélgetésre. 

-  És te nem mondhatod meg? 
- Hülyeség - legyintett. 
-  Mondd meg, Apa. 
Hallgatott. Most irtó aktívan hallgatott és egykedv űen bámult 

maga elé. 
Hátrahúzódtam, falnak vetettem a hátam, folytattam az olva-

sást. Nem tudtam odafigyelni. 
-  Hányan vagytok az osztályban? - kérdezte hirtelen. 
-  Harminckettő  mínusz három. 
- Mínusz három? 
-  Évre vágódtak. 
-  És mifélék? 
-  Akik megbuktak? 
-  Az osztálytársaid. 
-  Többnyire rendez fiúk. De vannak lányok is. 
-  És a szüleik? 
-  A szüleit kevésnek ismerem. 
-  Kevésnek? Potyáékhoz bejársz. Meg Dugóékhoz is. Vagy 

azoknak a szülei soha sincsennek otthon? 
-  Otthon varnak. De én velük nem szoktam beszélgetni. Csó-

kolom. Ennyi. 
-  Mint idehaza, ugye? - kérdezte Apa, és ingerülten elne-

vette magát. 
-  Ügy - mondtam. - Körülbelül. 
-  És te ezt rendjénvalónak tartod? 
-  Én? Mit? 
-  Hát hogy csókolom, és kész. 
-  Nem mehetek be ügy sehova, hogy ne is köszönjek - 

mondtam. Apa hallgatott. Én újra olvasni kezdtem. Különös ember 
Apa. Egyáltalán nem tudom fölfogni, hôgy mit akar velem. Ez nem 
világos előttem. Nyomasztó vele dumálni, mert nem tudom, hogy mit 
akar. Szerencsére Ilyen kínvallatásra ritkán kerül sor a családunkban. 

-  Én az apámmal - kezdte - másképp voltam. O dolgozni 
árt és én mindig vele tartottam. Még a sarki kocsmába is behívott 

munkából hazafelé jövet, magának pálinkát, nekem meg császárkör-
tét kért. Mindig nagyon jólesett az a kis pohár császárkörte. Arról 
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ábrándoztam, ha egyszer felnövök és pénzem lesz, csak császát-
körtét fogok inni. 

Fölegyenesedtem, letettem a könyvet. 
-  És úgy lett? 
Apa nevetett. 
-  A császárkörténél ócskább kotyvalékot ki se lehetne találni. 
Eszembe jutott Dugó. Egyszer görög konyakot, Metakszát vett 

a fatija születésnapjára. Ráment kéthavi megtakarított zsebpénze, de 
Dugó azt mondta, hogy megérte, mert szerinte klassz dolog kitalálni 
az öregek gondolatait. 

-  Most melyik italt szereted a legjobban? 
-  Én a tejet. 
-  Komolyan? 
-  Komolyan. Olvassál. Látom, csakugyan nagyon érdekel az 

a könyv. 
Nem látszott rajta semmi sért ődöttség. 

-  Leteszem - mondtam. 

-  Majd máskor. 
-  Akartál valamit mondani. 
-  Én? Mikor? 
Létezik ez? 
Apa kiment. 
Ha én szél lehetnék, egy lányt megkereshetnék,..  

»Miss Middlehurst  és Patrick Moore összegyűjtötték az összes, 
korábbi TLP megfigyelésre vonatkozó adatokat (Chronol3gical Cata-
log of Reported Lunar Events, NASA Technical Report, Washington, 
1968), s ezt a LION-hálózat mintegy 300 munkatársának megküld-
ték. E nagyszabású mű  tanulmányozása világosan igazolja azt, hogy 
- minden korábbi elképzeléssel szemben - a Hold még korántsem 
tekinthető  halott, kihűlt, muzdulatlanságban merevedett égitestn'k. 
Ellenkezőleg! A Hold napjainkban is igen aktív és felületén számos 
változás játszódik le.« 

Apa felületén is, úgy látom, számos változás játszódik le. 

De mi van énvelem? 
Fél négykor füttyentett Potya és én lementem. Természetesei 

előbb megkérdeztem Mamától: 
-  Le szabad menni? 
-  Hova? 
-  Potya fütyült. 
-  És ha neked valaki fütyül, már ugrasz is? 
Kész voltam. Mamára rácsaptam az ajtót, s be a szobámba. Ma-

ma utánam viharzott: 
-  Nem szégyelled magad?! T őled lassan már kérdezni se lehet 

semmit? Máskor nekem ne csapkodd az ajtót, mert... mert... 
Potya újra füttyentett. 	 .. 
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•  Mama kihajolt az ablakon: 

-  Azonnal megy! 
-  Nem megyek! - mondtam Mamának. 

-  De menni fogsz! 
-  Nem megyek. 
-  Undok és utálatos vagy, mint az apád! - Mondta Mama és 

bevágta az ajtót. 
Potyának nem állt be a szája, indultam. Mama utánam szóit: 
- Fél nyolcra itthon leszel! 
Szó nélkül tudomásul vettem. 
-  Tán aludtál? - kérdezte Potya. 

—Nem 
-  De Jupi színed van! Hova megyünk? 

-  Mindegy. 
-  Nekem is. 
Fölugrottunk a buszra, teljesen üres volt, csak egy forrónadrágok  

csirke állt a hátsó peronon. Potya vette a jegyeket, és nem akaród-
zott neki előre menni. Direkt elállta az utat és úgy lecövekelt, mint 
egy hősi emlékmű . De szobor ábrázatán titokzatos fények villantak 
át, amiket most nem volt olyan nehéz megfejteni. 

A kis csirke háttal állt a sarokban, rákönyökölt a kapaszkodóra 
és bámult kifelé. Igy is csak a fél szememet mertem rá megreszk ĺ-
rozni. De még a hős Potya is! A jegykezel ő  viszont kitartóan és 
irtó szakértelemmel tanulmányozta a forró nadrágocska térségit, 
közben ránk-ránk kacsintott, amit mi mindannyiszor úgy fogadtunk, 
mint hülye gyerek a dicséretet: szemlesütve és mosolyogva. 

Nekem ez az egész bemutató most nem nyújtott valami nagy 
élvezetet, alig vártam már, hogy a Szabadság térre érjünk és leszáll 
junk. Százszázalékosan biztos vagyok benne, hogy ha a csirke hire-
len megfordulna és kérdezne valamit Potyától, a h ős megfigyel ő  
zavarában még a saját nevét is elfelejtené. 

A nő  két megállóval előbb szállt le, mint mi. Egészen megkciny-
nyebültem. 

Potya pedig elkezdte duruzsolni a fülembe, hogy mit tudna ő  
egy ilyen csirkével csinálni. Tudjuk. Láttuk. Mi se szoptunk lapát-
nyelet. 
:  A téren a szobor alatt Ódon Laci ücsörgött. Intettünk nek. 

Olyan volt, mint egy csörgő  kezeslábas a szárítókötélen. De azért 
talpra állt és jött. 

Alig lézengett valaki az utcákon. Kocsi is csak néhány. A nagy 
parkolóhelyek most üresen tátongtak. Focizni lehetett volna rajtuk. 

Szembe jött velünk Medve, brummogás nélkül hozzánk csat-
lakozott. 

Itt volt már Viola Simon is, észrevétlenül, mint egy szerény 
viola. 
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Ha így gyarapodunk, mire fölérünk a Piramisra, együtt lesz 
a fél I/C. 

Épp arra tartottunk, a Piramis irányába. Klassz hely, fönt van 
magasan, egy ledöntött kőoszlop alatt. Nyugodt hely. Jó leülni a 
mohás kőlépcsőre. A nap már régen lenyugodott, a kövek még min-
dig árasztják a langyos meleget. 

Múltkor angol diákok szállták meg. Volt köztünk egy gitáros. 
Az Eper és vér című  film bombaklassz  melódiáját pengette. Egész 
este, megszakítás nélkül. Reggelig elhallgattam volna. 

Néha egy pillanatra mégis elhallgatott. Ilyenkor hallani lehetett 
a tücsköket. Tiszta és fényes volt az esti égbolt. 

Messze a hátam mögött Medve kiabál. Áll a cukrászda ajtajában 
s integet, hogy menjek vissza. A többiek már bent trónolnak egy 
asztalka körül. 

-  Te is krémest akarsz? 
-  Lehet - mondom. 
Medvének mindig van pénze. 
-  Ki után kóboroltál el? - kérdi Potya. 
- Elkalandoztam - mondom. 
-  Láttuk. De ki után? 
-  Azon gondolkoztam, hogy lehetne megfesteni egyszer egy 

fényes egű  csöndes estét, de úgy, hogy a fuvallatot is érezni lehes-
sen a képen. 

-  Végre egy rejtély, amit csak én tudok megfejteni - jelent-
kezett Medve. 

-  Fejtsd meg. 
-  Mit adsz? 
-  Kapsz egy nagy nyaklevest - mondta a kis Viola. 
-  Tőled? - bámult rá Medve. - Nem bánom, Simikém, de 

tudod, hogy érvénytelenítenék. 
-  Maradjunk a művészetnél - kiabál Potya. - Milyen lenne 

a fuvallatos festmény? 
-  Illatos! - vágta rá Medve. - Végy egy ecsetet, mártsd ult-

ramarinba, s keverj hozzá zsenge tehénlepényt. 
Viola rápirított: 
-  Te nost tehénlepényre vagy krémesre lifvtál meg ben-

nünket? 
-  Amit parancsolsz, Violácskám. 
-  Köszönöm, nekem egyik sem kell! - mondta Viola sértő-

dötten. 
A kiszolgálónő  állt és türelmesen várakozott az asztal mellett. 
-  Négy adag krémest és egy adag tehénlepényt kérek - 

mondta Medve. 
-  De azt a lepényt te eszed meg! - parancsolt rá Ódon Laci. 
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- Rendicaek! -  jelentette ki Medve. - Ha van, megeszem. De 
ha nincs, a pofádra mázolom. 

-  Oké! - fuldoklott a nevetést ől Ódon. - Ha nincs, mázol.-
hatod. 

A cukrászdában csak egy nénike Ült, kitartóan figyelt bennünket. 
Medve megkérdezte: 
-  Küldjek az öreglánynak is egy adagot? 
-  Ne, mert megeszi! - rémült el Potya. 
Hozták a krémeseket, Potya belefeküdt a tányérjába és mondta, 

mintha valakit utánozott volna: 
-  Hogy ez a tészta milyen csodálatos!... 
Medve utánozta Potyát: 
-  Hogy ez a tészta milyen csodálatos! 
Ódon Laci utánozta Medvét: 
-  Hogy ez a tészta milyen csodálatos! 
Én utánoztam Ódon Lacit: 
-  Hogy ez a tészta milyen csodálatos! 
A személyzet megrökönyödve bámult bennünket. A nénike a 

fejét csóválta. 
Potya Újra kezdte: 
-  Hogy ez a tészta milyen csodálatos! 
Belekontrázott a kis Viola Simon is: 
-  Ez a tészta csakugyan csodálatos! 
Ekkor ugrott asztalunkhoz az üzletvezet ő . Egy szigorú arcú néni. 

Nekiesett a kis Violának. 
-  Nem muszáj megenni! Fizetni se muszáj! Az üzletet viszont 

tessék azonnal elhagyni! 
Medve halálmegvető  komolysággal mondta: 
-  Azért esszük, mert szeretjük. 
Potyából kitört a röhögés. Lefröcskölte az asztalt. És mindent, 

ami az asztalon volt. 
Abba kellett hagyni az evést. 
Miközben Medve fizetett, Potya leverten dúdolgatta: 
- Micsoda tészta volt. Azért ettük, mert szerettük. 

Mentünk tovább. 
Bebuktunk a következő  cukrászdába. 
Medve meg se kérdezett bennünket, azonnal tíz üveg Jupit kért. 

Mindegyikünknek kettőt. 
Potya megkérdezte: 
-  Kezdjük? 
Viola rázendített: 
- Ilyen  tortát még nem ettem. 
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Hülye! -. mondta Medve. - Annyit se látsz, hogy ez itt 
nem megy. Most a Jupit dicsérd! 

-  Jaj de jó ez a Jupi! - mondta h űségesen Viola. 
-  Nem jó - ráncolta össze homlokát Ódon Laci. - Ide az 

vág, hogy jaj de pezseg ez a banánhéj! 
-  Hol itt a banánhéj? - meresztette ki szemét Medve. 
- Sehol. De számít? 
-  Nem számít. 
-  Akkor azt is mondhatnánk - szólt Potya -‚ hogy miel őtt 

fölébredne és döntene, igyon meg egy Jupit. Vagy azt, hogy eshet-
fújhat, dúlhat-fúlhat, a világ elmúlhat... 

Viola izgatottan rávágta- 
- ...  de Jupitól meg nem bolondulhat! 
Potya: 
-  Marha... De a Jupitól mindig megújulhat. 
-  Nem jó - mondta Ódon Laci. 
Azt hiszem, most már semmi se volt jó. 
Irtó megtankoltunk. 
Mentünk tovább. Illevte alig vonszoltuk magunkat. Nyúltunk. 

Meleg volt és az utcák irtó sivárak. Semmi mozgás. 
-  Tovább lehet benneteket hajítani, mint küldeni! - idézte 

Viola a tornatanárunk kedvenc mondatát. 
-  Hova rohannánk? - háborodott f öl Medve. - A Piramison 

ilyenkor még úgy sincs senki. 
Ódon Laci elébünk ugrott, széttárta hosszú, vézna karjait s 

bohóckodva, ami neki egyáltalán nem állt jól, megkérdezte: 
- Eimondjani  a Paradicsomból való kiűzetésem történetét? 
- Hanyadikat? - kérdezte Potya. 
-  A legeslegutolsót. 
-  Mindig a legutolsót mondod. Már tudjuk fejből. 
-  No a mait még nem tudjátok! 
A nagy üres Búzatéren álltunk, leültünk a járda szélére. 
-  Azzal kezdem, hogy ma volt az egyetlen, még él ő  öregfa-

terem születésnapja. 
- Hanyadik? -  kotyogott közbe Potya. 
-  Potya nem vagy érdekes - b őszült fel a kis Viola. - Most 

Laci beszél. 
-  Nem kell izgulni! 
-  Folytathatom? A hetvenkettedik. És erre az alkalomra drá-

ga jó szüleim voltak olyan kegyesek és nagylelk űek, hogy a vén 
mankót a saját költségén meghívják hozzánk a messze távolból egy 
vasárnapi ebédre. 

-  Ugyan mi jött hozzájuk? - Potyának nem állhatott be a 
Szája. 
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Ha lehet Potyának, lehet nekem is: 

-  És ebéd után rögtön postára tettétek az öreget és vissza-
küldtétek a messze távolba! 

-  Honnan tudod? - bámult rám meglep ődve Ódon Laci. 
- Jobb családoknál ez a divat. 
-  Térjünk a tárgyra! - brummogott Medve. 
-  Megérkezett reggel és ebéd után valószínűleg kikísérték az  

állomásrä. Én már azt nem láttam. Csak azért hívták el, mert otthon 
az öreg fateromnak nincs rádiója. Nehogy a megrendelt nóta kárba 
vesszen. Mert a nótát az öregfateromnak rendelték, születésnapjára. 
Ő t ültették persze az asztalf őre. A cselédünket erre az id őre szabad-
lábra helyezték. Ne lássa az öreg mankó, hogy nekünk még az IS Van. 
Édesjóariyám behozta a levest. Édesjóapám bekapcsolta az édesjó 
Szí vküldit. Minden édes volt és jó volt. Meg sem volt szabad pisz-
szenni. Az egyik negyed óra hosszáig tartó névsorolvasásban az 
öregfatim neve Is elhangzott, utána pedig fölcsendült a legjobb édes-
apáról szóló nôta. És most nyissátok ki a fületeket! 

Laci elhallgatott. 
-  Nem jut eszedbe a nóta? - kérdezte Potya. 

• 	Medve mér készítette a száját, Laci álijt intett. 
-  Most nem dalolunk, hanem mindjárt sírni fogtok - mondta. 

- A legjobb, a legdrágább édesapáról szóló nóta elhangzott a szépen 
és gazdagon megterített asztal fölött. Az öregfaterom belevaló vén 
huligán! --‚ nehogy szó érje a ház elejét - Ő  szokta ezt mondogatni 
- a pokolian szép nóta után kitörölt egy csepp könnyet a szeme 
sarkából, megköszörülte a torkát és azt mondta édesjóapám, azaz az 
Ő  édesjófia felé fordulva: édesjófiam a nóta valóban nagyon szép volt, 
de most nehogy azt gondold, hogy az a ház, amiben én lakom ott 
messze távolban, ezzel a gyönyörűséges szép nótával a tiéd lett. Sáj-
nos annak mér van gazdája, illetve lesz, ha én örökre elszenderülök. 
Ezt mondta az Öreg, án meg tiszta szívb ől tapsolni kezdtem. Apa erre 
fölugrott, lekevert két Óriási flemót, ás kilökött az ajtón. Pedig még 
csak a levesnél tartottunk. Hát Így történt. És Így a rancsból egyel ő-
re nem lesz semmi. 

Lacinak sorba kezet nyújtottunk. 
Potyc4 megjegyezte: 
-  Szóval ezért ültél olyan nagy bánattal a szívedben a szo-

bor alatt?! 
-  Tévedsz - állt f öl Laci is. - Egyáltalán nem vagyok bánatos. 
-  Medve, te hányszor szálltál már szembe a fatiddal? - kér-

dezte hirtelen Viola. 
-  hülye vagy te? - bámult rá Medve megrökönyödve. - 

Örülök, hogy Ő  nem száll szembe velem. 
Előttünk termett Bádogos Kati, ő  is első  cés volt. Fehér táska 

lógott a válláróL Legnagyobb meglepetésünkre a szeme ki volt festve. 
De Úgy tettünk, mintha nem vennénk észre. 
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-  Mentek?  
-  Megyünk.  
-  A Piramisra?  
—Cda. 
-  Megyek én is!  
-  És hova mentél volna, ha velünk nem találkozol?  -  kérdez-

te Potya.  
-  Valakivel mindig találkozik az ember  -  mondta Kati. 
Ahányan voltunk, a város annyi részében laktunk. De már 

óvodába együtt kezdtünk járni. Az egész városban csak egy ma gyar  
óvoda  volt. 

Dugóék és  Potyáék  is jóval később kerültek abba a házba, 
amelyikben mi lakunk. 

Medve apjának bognárműhelye volt az Óvárosban, óvodás korom-
ban náluk vettük a  ródlit.  Tele volt az udvaruk óriási farönkökkel, 
és most is tele van. Mindig az udvaruk végében megy le a nap. 

Ódon  Laciéknál  még sohasem voltam. Tudom, hol laknak, de 
bent a lakásukban még nem jártam. Az emberek azt a városrészt, 
ahol Ők laknak, Vörös burzsoázia negyednek hívják. Laci gy űlöli a 
szüleit. Még sohase fejtette ki, hogy miért. 

Viola  fatija  virágkertész. Mama mindig nála szerzi be a  pur-
zsinkamagot,  ‚a legényvirágmagot, a begóniapalántákat. 

Ténfergünk a városban és így szoktunk összever ődni. Vannak 
szerb haverjaim is. Tizenegy éves koromig a legjobb barátom egy  
Zoran  nevű  klapek  volt. Örökké azon regnált, hogy  tanftsam  meg 
magyarul. Aztán elköltöztek a házunkból. Utoljára két éve, a szü-
letésnapomon volt nálunk. (A születésnap megünneplése a Mama 
találmánya és akarata.) 

Volt már olyan vadmarha is a szerb haverjaim közt, aki dühé-
ben azt mondta, hogy minden magyar  gömbösista.  Én azt az bácsit 
sohase láttam.  Valósżlnűleg  nagy disznó lehetett. De viszont tanultuk 
a partizánháború történetében, hogy a szerb hazafiak között is vol-
tak nagy disznók. Tudom is néhánynak a nevét. Mégse mondhatom 
azt, még dühömben sem a  Jovónak,  hogy te csetnik. Nem mondha-
tom, mert ezért nekem bevernék a fejem. 

Azt mondják, hogy  mi gyerekek csakis otthon, a s züleinktől 
hallhatunk ilyeneket. 

Biztos ez még arra az id őre vonatkozott, amikor még gyerekek 
voltunk. Azóta sok minden megváltozott. De az Összevissza beszéd 
tart tovább. 

Kiértünk a Piramishoz. Már mind a négy old alát ellepték. Épp 
olyan az egész építmény, mint egy piramis, csak jóval kisebb, és 
lépcsőfokok vezetnek a tetejére, ahol valamikor emlékoszlop állt. 
Pestis, árvíz, tűzvész vagy ilyesmi emlékére. 

Bádogos Kati lépked  fölfelé előttem, a rövid szoknya alatt 
minden látható, vagyis a szép fehér, feszes nadrágocska. Nem nagy 
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újság. Egy tizenöt éves ezt ma már észre se veszi. Észre veszi, de 
nem szól. Kinek szóljon? És mit? 

Fönt a lépcsőfok legtetején vetjük el magunkat. Megy le a nap. 
Innen ez még szebb, mint  Medvéék  udvarából. 

Itt nem beszélget senki. Ülünk és hallgatunk. Nézzük az alko-
nyatot, a hegyeket, a folyót, attól függ ően, hogy a Piramis melyik 
oldalán ülünk. Vannak, akik csak egymást nézik. Egy csirke ölében 
egy  klapek  feje, és órák hosszát bámulják egymást. Néha esetleg 
leesik egy csók. De vannak itt avatott  szájsebészek  is. Hallottam egy-
szer, azokat  hívják  igy, akik Órákig egyfolytában csókolóznak. Nem 
tudom, mi abban az élvezet. Én még nem csókolóztam. 

A Nagy Fürtöshajú  minden izgalom és bejelentés nélkül pengetni 
kezdi a gitárját. Mindenki marad a helyén mégis mintha megéledne 
a Piramis. Aki ismeri a dalt, csöndesen nekifohászkodik. Ahogy megy 
le a nap, ahogy alkonyodik, olyan észrevétlen minden. 

Nézem a Nagy  Fürtöshajú  vállára omló, hullámos frizuráját. 
Nagy hülyeséget követnek el a  gimiben,  hogy kikelnek az ilyen haj-
viselet ellen. Nekem tetszik. Ha megengednék, egy problémával 
kevesebb lenne. 

Bár olvastam egy amerikai fej elmefuttatását arról, hogy káros 
is lehet ez a hosszú haj. Lassan már nem tudják megkülönböztetni, 
hogy melyik a fiú és melyik a lány. És ebből kifolyólag  elnőiesedik  
az emberiség. Ami megnehezíti a nemek megkülönböztetését. Vagy 
ilyesmi. 

Sokan cigiznek. Medve is rágyújt, sorba kínál bennünket, de 
csak Bádogos Kati vesz egyet. Néhány lépcsőfokkal alattunk konyak-
félét húzogatnak egy üvegb ől. A csirkék is. Be fognak  cugolni.  Olyan 
simán isszák tökre magukat, annyira jámbor módon, hogy csak  az 
ökrődéssel  csapnak némi  zajt. Mindig van itt egy-két Ilyen ivó tár-
saság. Mindig az a vége, hogy  lepiszkftják  a történelmi lépcsőket. 

Nézem a kivilágított várost, és hirtelen eszembe Jut Mama 
intő  szava. Medvétől gyufát kérek. Negyed  tíz! Észre se vettem, hogy 
Igy eljárt az idő . 

Elindultunk. Ódon Laci hosszú, vézna alakja  Inbolyog  előttem.  

-  Gyere el mihozzánk.  
-  Ilyenkor?  -  Majd elnyel, úgy förmed rám.  

-  Hol fogsz aludni?  
-  Otthon.  
-  De ha nem engednek be?  

-  Mért  nem engednének be?  -  kérdi ingerülten.  

-  Délben kilökött a  fatid. 

-  Az délben volt. Most meg már este van.  

-  Igaz  -  mondom. 
Sóhajtott egy nagyot és azt mondta: 
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- 	Csöngtek, édesanyám ajtót nyit, egy halk, sért ődött csóko- 
lommal bevonulok, nagyon éhes leszek, mert már most is az vagyok, 
de nem nyúlok a vacsorához, hanem komoran lefekszem. Reggel 
édesjóapám ki fog engesztelni. 

-  És ha lekever egy óriási fiemót? 
-  Azon irtó meglepődnék. 
-  Vigyázz, még érhetnek ilyen meglepetések. 
-  Az öreg Ódonnak csak hirtelen dühében jár el a keze. De 

most már dél óta rég lecsillapodott. És kielemezte magát, helyesen 
cselekedett-e, amikor délben fölpofozott és kilökött az ajtón. És rá-
jött, hogy nem cselekedett helyesen. És most azóta rágja magát. Hogy 
milyen gyógyíthatatlan sebeket ejtett zsenge lelkemen. Anya mond-
ta cl nekem egy gyönge pillanatában, hogy mennyire bántja a fati-
mat, ha nem pedagógushoz illően közeledik hozzám. Valami nekem 
mindig bántotta a csőrömet, de nem tudom, hogy mi. Most anya 
megmondta. Ismerem őket. Nekem nem kell félnem tőlük. Ők egy-
mástól félnek. Tudok mindent. 

Óriási vallomás volt ez Laci részér ől. Olyan közel ballagtunk 
egymáshoz, hogy néha összekoccant a vállunk. Szerettem volna a 
vállára tenni a kezemet. Mindig csak tiszteletlenül, cinikusan beszélt 
mindenkiről, önmagáról is. Most másmilyen volt. 

Lassan szétszóródtunk. Ahogy délután összever ődtünk, most 
úgy szóródtunk szét. Már csak ketten maradtunk a Potyával. 

Potya szokásától eltér ően hallgatag volt, de miel őtt hazaértünk 
volna, megkérdezte: 

- Estyén,  te mit tudnál csinálni ezzel a Bádogos Katival? 
- Amit te - mondtam. - Már cigizik. 
-  Nagy nő  lesz belőle. 
-  Manöken. 

-  Ő  mondta? 
-  Nem mondta, de biztos az akar lenni. Olyan formátlan, mint 

egy fogpiszkáló. Épp manökennek született. 
-  Tudod, hogy a Sangájban van egy cigányasszony? - kérdez-

te aztán. 

-  Ott csak cigányok laknak. 

- -  De az a cigányasszony más. El lehet hozzá menni. 
- Jósoltatni akarsz? 
-  Hülye vagy! - mordult rám, s hazáig nem is szólt többet. 
Magam is elszörnyedtem, amikor megnyomtam a cseng őgom-

bot és az órámra pillantottam: féltizenegy volt! Tetlegességre csak 
azért nem került sor, mert átvoltak a Zidarovi ćek. Igaz, ez Apát még 
csak bosszanthatta; gyönyör ű  vasárnapjaira a tévé kés ő  esti sport-
híradója tette föl a koronát. S ezt nem méltányolták a tapintatlan 
Zidarovićék. Épp ilyenkor tudják azok is áttolni a pofájukat! - hal-
lom szinte Apa dühbe folytott  szavait. 
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A tévé ki volt kapcsolva, mert Zidarevi ć  utálja a sporthîradót, 
.s ezt persze Apánk mint nyájas vendéglátónak s mint jó szomszéd-
nak illik tudnia. 

Ahogy bedugtam a fejem a társalgóba, csak egy pillantást vetet-
tem Apára, de elég volt, hogy lássam: majd felrobbant szegény nyá-
jas, vendégmarasztaló igyekezetében. S persze kül&i amiatt is, hogy 
illemtudó, szavát adó fia ilyen időben tér haza. 

Sajnos engem nem várt terített asztal, vacsora. Viszont Jú már 
aludt, s nem ugrált körülöttem kárörvendve. 

Korgó gy3morral vonultam be a szobámba. Az ágyam el volt 
készítve, a paplan sarka szokás szerint felhajtva. Az asztalon J ů  
füzetei, könyvei. Ügy látszik, délután valami oknál fogva az én Szo-
bámban tevékenykedett, s elfelejtette a cókmókját kivinni. Jókedvem-
ben szerettem volna lesöpörni az asztalról. Sose szoktam Jú dolgai 
között turkálni, most a magyar dolgozatfüzete akadt a kezembe. 

No, elalvás előtt hadd nézzük, mit tud a kislány! 
Agyba bújtam, és az olvasólámpa fényét ráirányítottam a fü-

zetre. Közben az járt az eszemben, hogy Mama mégis megkegyel-
mez, s belopakodik egy tányér puha vajas kenyérrel. Nem lopako-
dott be, éri pedig elmerültem az elemi iskolás fogalmazványok ol-
vasásába. 

Őszi barangolás a Fruska Gorán. Egy nem egész félnapos ki-
rándulás szokványos leírása. Hét helyesírási hibával, hármas. Én se 
adtam volna rá többet. 

Egy nyári élményem. Fantáziaszülemény. Tudtommal a kislány 
tanyát belülről még sahasem látott. Ezt egyébként. elárulja a fogal-
mazvány is. Viszont, az már érdekes, hogy a tehenészfiú megremeg-
tette a dolgozatíró hölgy szívét. Nono, Jú, jó lesz vigyázni. Csak há-
rom helyesírási hiba, négy plusz. No és a tartalom? Szerintem az 
kettest sem érdemelne. 

Ezután egymás után sorakozik a füzetben három családi portré. 

A legelső  természetesen Apáról készült. Izgatottabban olvasom, 
mint a nyári élményt és az őszi barangolást. Ez már olyan tájakra 
visz, amiket én is ismerek. Apát Jú jónak, becsületesnek, igazságos-
nak írja le, aki kizárólag a családjáért és a szocialista társadalomért 
él. Én még hozzátettem volna: és a vasárnapi tyúkhúslevesért. És a 
vasárnap esti sporthíradóért. És egy kicsit azért is, hogy megfejje 
azt a szocialista társadalmat, aminek a fölvirágoztatásán állandóan 
munkálkodik. (Kivéve a munkaszüneteket!) Leírja aztán, hogy Apa 
jó hozzánk, vagyis Júhoz és énhozzám. És hogy sohasem tesz kü-
lömbséget a felnőtt (köszi, Jú, hogy felnőttszámba veszel!) és a kiseb-
bik gyereke közt. (Tapasztalatom szerint olykor a kisebbik gyereke 
javára némi különbséget tesz, de nem baj.) Jú a dolgozatot azzal a 
hő  kívánságával fejezi be, hogy Apa még sokáig éljen családja és az 
egész társadalom örömére. (A kislány ezt a »társadalmat az Iskolá-
ban szedhette föl, mert itthon sohase hallottam még ennyit aggódni 
a társadalomért, mint ebben a három oldalas dolgozatban.) 
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Következik Mama. Furcsa, hogy Mamát a dolgozatban anyu-
kának Írja, amit idehaza sohase használ. Bár részemre egyáltalán nem 
meglepő, hogy a hölgy affektál. Melyik csirke nem affektál? Külön-
ben Mamáról is a legjobbakat Írja. 

Meglepő, hogy szőrős szívemnek jólesik, hogy szereti Őket. 
De Vajon rólam mi a magas véleménye? 
»Bátyám igazi neve Sebestyén, de mindenki  Estyénnek  hívja. 

Ezenkívül Apa néha Pukkancsnak. Négy  évvel öregebb nálam,  ille-
delmes  és erős, de néha durcáskodni szokott, ilyenkor nem szereti, ha 
szólnak hozzá. Nagyon szeret rajzolni és képeket festeni, ezenkívül a 
biológiát meg a földrajzot szereti a legjobban. Barna és a szeme 
mindig értelmesen csillog. Én nagyon szeretem, hogy Ő  az én testvé-
rem. Amikor játszunk, Ő  fölbosszankodik.  Jellembeli  fogyatékossága, 
hogy nem tud hízelegni. (Ez után a mondat után zárójelben egy piros 
kérdőjel következik, teljesen indokoltan.) De nem hazud ik. Egyszer 
egy nagy fiú fülét meghúzta, mert az a fiú meghúzta a hajamat. Ez 
nekem nagyon jólesett és nagy kárpótlásként  éríntett.+  

Becsuktam a füzetet, eloltottam az olvasólámpát. 
Nem olyan vérszopó pióca mégsem ez a  Jú.  
És az sem biztos, hogy Mama vagy  Apa pont olyan, amilyen-

nek én látom. 
Holnaptól kezdve  Júhoz  jobb leszek. Lehet, hogy Ő  is  megfo-

gadott  már magában ilyet. A dolgok mégis mennek a maguk útján. 
Csak  ZidaroviĆék  nem tudják megtalálni az utat hazafelé. Be-

szűrődik a fény és jókedvű  nevetésük. 
Apának talán nem is a vasárnap a legkedvesebb napja. 
És lehet, hogy ma már nem is vasárnap van. 
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DÉSI  ÁBEL 

ÁLMOK ERDEJE 

Csupasz folyók kérdezd a csendet 
nézik a felh őt öleld a hallgatást 
itt a halak az csókold a  virág ęt  
álmodban élnek leány helyett 

o csend szerelmének a virágzó cse nd ben 
vetk őzik az erd ő  álmok a gyermekek 
o képzelt madarak s a szerelem 
folyóba hullanak éjjeli madárdal 

a gyermekek az egész erd ő  
csillagot ölelnek lélegzi a csendet 
szerelmi rem ény a gondolat 
a virág álma szárnya kéklik 

•  csillagok utak te aki álmodsz 
•  madarak folyók ember leszel 
s az egykori kertek s minden reményed 
az álmokra  nyílnak  gyermeki arc 

a gyermekálmok a virág az csillag 
lábakat öltenek a hal is madár 
és szárnyakat s a kék égbolt 
ina éjszakára az álom teje 

valaki sir ha ember vagy 
o folyóparton maradj gyerek 
és a halak ás ne gondolj  
vjpgsztalják  embe ri  gondra 

egy fecske 	 amíg gz  Idő  
csókol egy leányt 	 folyóként szál 
ez is lehet 	 a hazug t érség 
gyermekálom 	 suttogó tenger 

o nyug talanság ebben az erdőben 
lábai nehezek legyél madár 
csak a méhek illatos dal 
sejtik a pihenést ás éneklő  virág 
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ha ember vagy legyél madár 
cserélj  időt  legyél virág 
tűnik az álom álmodjad az 
és foszlik az éj életedet  

építs  magadnak van aki ember 
álmodó  időt  van aki csillag 
ébrenlétbő l  s valaki csak 

legyél álom egy ciprus álma  

FOKY ISTV ĂN  

ESZTER 
ÉS A SZERETET FOGALMA BENNEM 

Akkor. szeretlek, amikor 
bőröd izzadságából pipacsok  buggyanak  
szurdokos  markomra,  mikor 
lekáromkodhatom a baranyai 
nappali  lámpást  is éretted, amikor 
nyálad fröccsen, mert 
szájon vágtalak ebédtelen delünkért 
fenn a hegyen, és a por, 
a  mindént  ócsárló jussunk 
belenéz a  lelkünkbe.  Akkor szeretlek. 

Már akkor szerettelek, mikor 
melled sz ő lőbogyóként érésnek 
indult, 
bennem akkor fordult önmaga 
felé mákhéjnyi világom.  Alsónemll  
se volt rajtad, csak kimondhatatlan 
szépségű  rácsodálkozásod 
közös, de szegényes akarásunkra.  

Benned  fogamzott meg a  
jajduldsom,  hogy nem elég 
csupán baranyainak  segítődni  
az életre eredő  húsból,  mokány 
hanggal. Már akkor szerettelek, mikor 
sejteni véltem, hogy Te vagy 
örök elfáradásom.  Kínlódás,  és nem 
csírájában is lelkes indulás! 
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MOLNÁR CS. ATTILA 

IDEGÉLET VIZJEG VEKKEL 

Lefekvés után jóval a késő  éjben, ezen bizonytalanságos órák légi köte-
lére hágva lábujjheggyel, közvetlenül elalvásom el őtt föltartott karok-
kal várakoztam az álomra, mintha csak jelképesen is föladtam volna 
valami hosszan tartó, s immár reménytelennek látszó nappali harcot, 
mintha csak aláfektettem volna valóságosan is el őző  napi testemet a 
sokszor megfigyelt, ismer ősségében idegen, ablakomon besz űrődő  utca-
fény hármas oszlopának. 

Decemberben különös dolog történt. 
Fölágaskodtam éj középen emberi talpak csattogására fejem mö-

gött, az utcafalon túl. Ittasan még az odaáti lokál borától, az ottani lét 
igazától ágaskodtam most föl a talpak csattogására egészen a beszűrődő  
hármasoszlop vájatainak  árnyékredőibe kapaszkodván, szinte a plafon 
síkja alá. 

A hangkalapács szaggatott ütemét ne rn  hallhattam többé, lehet, 
hogy a sebes sodrú álombeli cselekménysor lezárását akarta tudto mra 
adni, s érezhettem azt is, hogy a néhány hátramaradt órával hajnalig se 
gazdagabb, se szegényebb nem lehetek most már. 

Ideggel fogtam föl az esetleges veszélyt: túl az üvegen, a téli utcán 
elhúzódva figyelik  velősárga  cérnafüggönyöm rezzenéseit, megbánva 
korábbi óvatlanságukat, azt, hogy zajt ütve  fölhívták  magukra figyel-
memet, vagy... 

Akkor azonnal bezúzták a dupla ablakot. 
A közelről hajított tégladarab, mint valami jégborotva, végigsik-

lott az asztalon, magával rántva a néhány könyvet, újságkivágást,  po-
harakat,  cigarettát. 

Aztán csak sokkal nagyobb csönd. 

»MID VAN, 
AMIT NEM  KAPTÁL?«  

Ali  Móz.  I. 4. 7. könyvében,  az Irásban.  
A betört ablakon át azonnal gyilkoló hidegség  bénított,  a sokágú  

csillagszakadás,  akár valami bűvös-hűvös, éjjeli üreg ontotta gyomor-
váladékát. 

Pedig 
a rablás idejét épp e hajnalra terveztem, arra az órára, amikor  -  

ha fölérzel  álmatlankodva -  félelem szorongat a veszedelmes reggel  
közelségétől,  azért, mert Oly közel érzed azt magadhoz, hogy már-már 
süppedezel bizonytalan talajában, de szemedet nem éri még ekkor sem- 
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mi fény, se derengés, ez a hajnali reggel még nem nevezhet ő  szürkének 
még kevésbé vörösnek, inkább színmeghatározás tekintetében fekete 
híves korom. 

Az állandóságot egyedül a hamislelkűek képesek elviselni. 
A benne élést én kizárólag az órainga sétálójához, avagy a szorgo 

árnyékmozgáshoz hasonlítanám. Mégis, végeredményben van olyan pil 
lanat, amikor is úgy rémlik, hogy sehol a világon nincs Oly kihalt elszi 
getelt terület, térség, ahol ne lenne él őlény. S ezek mind sorjába lábu 
kat emelgetik; a százlábú és más rovarrokonai sebesebben, a gilisztafél 
családbeliek hastornával haladnak el őrébb. 

Soron vagy, hát figyelmeztess: Ne feledkezzél meg teljesen a szé 
les sivatagok lakóiról, a sokféle partokat áztaté tengerek állatvilágáról 
sem pedig a vakító sarkok tájainak faunájáról. 

Tudom az észjárásodat, de nem viselhetek semmiféle lopott fegy 
vert a fölsorolt helyeken. 

Ěnnekem  most az ablakomat verték be. 
Azon az úton meg, amelyre a legtöbbször lép a lábod - akár télvÉ 

idején, akár a rekkenő  napokon, akár egyébkor -‚ hát ott, ahová lép 
lábod, legtöbbször egy kiválasztott id őpont első , kellő  percében figyel 
med lankadásával valamelyik zugból, árnyékos részb ől, vagy észreve 
hetetlen kő  alól egyszeribe utánad veti magát az Idegenség. 

Nem egyéb Ő  személyét meghatározva lehet őségeim s legjobb tu 
dásom szerint, mint ugyanez az ablakver ő  valaki az éji utca talajából 
ugyanő , egyéb senki. 

Rejtett útjaidon, ismert ablakod mögött (ne hidd azt mégsem 
hogy csak ott, mert les rád egyéb búvóhelyeken is, például nagy 
nagy türelmetlenül a szomszédság ablakréseiben, kísér szemével tor 
nyok-dombok magasságából, s őt sajátodnak vallott padlás-plafon ajtód 
ból is fáradhatatlan szorgalommal), tehát rejtett útjaidról tud nag 
részletességgel minden időben, követ tehát egy valamiféle kiadott pa 
rancs értelmében. 

Legtöbbször, s legeslegnagyobb el őszeretettel dugott k ő  mögül fi 
gyel vagy egy májamba-vesémbe látó ablakon keresztül tart szemmel 
a mögött kuksol óraszám, mindaddig, amíg meg nem jelenek szemsu 
garában. Távcsővel néz innen is, nem rebbenve, parancs szerinti ala 
possággal. 

Utam, tevékenységem Igy előtte teljességgel ismeretes, térképeiz 
keresztekkel megjelöli azokat a helyeket, ahol éppen tartózkodom kü 
lönböző  Időpontokban, vagy ahonnan leselkedése legkevésbé lenne föl 
tűnő, szembeötlő, gyanús. 

A közelemben meg Igy viselkedik: állandó távolságot tart fönn 
ha látod, beavatatlanul azt gondolhatnád, hogy feszes spárgán vezeten 
mindenhova és pont én vagyok az az egyedüli teremtmény, akinek sza 
vára hallgat. 

ľgy  viselkedik közelemben. 
Nem akkor szokott Ő  elhagyni véglegesen, vagy időlegesen, amikoi 

házamba lépek előle, nem is akkor, amikor egyszer előle más, népeseM 
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Város embersűrű  közegébe menekülvén hagytam ott, gazdagabb, szebb 
tájakra Is velem tart. 

Érkeztétől  - jóval ablakom lezúzása előtt már - nem múlott el 
az Idő  egyetlen része se nélküle. 

Vagy az én szemem vette Őt észre, igaz, nehezen és lopva, vagy 
gondolataimba furakodott akaratom ellenére, amúgy kalózmódon. Ő  
tette velem azt is, hogy kezem-lábom rángatózott s űrűn-sűrűn, sőt még 
éjszaka Is rángatott, cibált az idegesség, a tojásközép szín ű  villanykörte 
meg addig égett fölöttem, amíg a világosság, a nappali, el nem vette 
tőle fényét. 

Az Idegenség, mihelyt csak szemem el őtt jelentkezett rejtve bár, 
kányafej díszítette, mozgékonyságtól csomós izomín-húrú nyakát belé-
fúrva, gonoszul hatolt mágneses mezőmbe. Lakásul, mondhatom, min-
denkor biztonságosnak ítélt leshelyet választott. 

Olvasom a Példabeszédeket. 

»sírba vivő  az Ő  háza, 
mely levisz a halálnak hajlékába-. 

Nagy, egérrágta könyvféle ez a Példabeszédek, akármikor agyon-
csaphatnám vele, gondolom, a leselkedő  Idegenség fizikumát. 

A bizonytalanságtól megzavartatva (mert hisz, minek Is tagadnám, 
abba vetett ez .a kegyetlen él őlény) fegyvert szögeztem mellének egy 
üres éji órán (te ne tedd soha), fegyvert szögeztem elszántan, és sebet 
ejtettem rajta. 

A seb rajta akkora volt, akár egy cigizsarát, s ennek tüzét ől-me-
legétől szenvedhetett keveset. 

Vére nem hullt, vére nem folyt, mereven állt oldalában a késsel, 
mintha csodálkozna. A kés állt oldalában, akár a beütött szög. 

Széles utca, keskeny utca - népes utca, döglött utca. Hova me-
nekítsem kifigyelt életemet? 

Az Idegenség maga távolabb fölborul, íme, látni most, ahogy for-
golódik a kés sebétől, kezem sebétől. Hánykolódik-forgolódik járda-
ágya szélén. 

Seblázad lesz, mondom neki kiáltva, seblázad lesz, árnyékocskám, 
seblázad, lázacskád, többé el se jöhetsz majd portámra. Nem félek én 
tetőled, nem félek már recehályog-szemedt ől se, rejthelyeid titkossá-
gától Se. Agyban leszel, megbízó gazdád büntetés-kontrollja alatt. Sehol 
másutt. 

Tanítottak gyerekkorban: ha megsejted, hogy el őtted, mögötted 
leküzdthetetlen torlaszok, haláli akadályok, árkok vízzel megtelten, rob-
banó mező, vagy egyéb buktató hurok van, akkor azonnal lépjél oldalt, 
válaszd a bal, vagy válaszd a jobb irányt. Egyetlen módja ez annak, 
hogy sarkok, óvó kerítések mögé áUhass, védelmükben komplett sz űn-
het szorongásod, a menekvés kiváltotta lihegésed. 

Kételkedem: az Idegenség halála mégiscsak bizonytalan, eljöhet 
még lakásomra sebesülten is, s őt még úgy jöhet jobban, bosszúra szom- 

163 



jázva  eljön majd hamar, s Ancus-Muncusnak nevezvén magát, mikro-
reliefet képes csinálni lelked talajáról. Betolakodva majd minden bi-
zonnyal kifordít a Sovány vagyonból, pénzed, egyebed hiába csukod 
majdan be szorosan, markodba, ajtód mögé, kiveszegeti, kivarázsolja 
onnan. 

Akárhogyan viseijked is vele szemben, legyél bár bizalmatlan a 
végsőkig, akkor is föltöri lakásodat, bármily jól bezártad is azt. Êppen 
rugalmas álmod alatt tör rád, éjközépen, vagy akkor, ha megtapasz-
talva általa messzi vidékre utazol. Ismeri ő  az ajtók nyitját, s ha már 
bent van, belép oda, hol ételed áU, fölfalja mind, hogy er őt nyerjen a 
további salabakterságaihoz; azért. Aztán behatol oda, ahol ágyad van 
megvetve, szeretőd mellére fekszik szilajabbul, mint akárki, a nappa-
liban meg ruháidat mind magára rakja, és ha ilyenkor leped meg, állsz 
elébe, Vagy éppen térsz haza, füled hallatára kikiáltja: 

»Ezentúl, hallod, ez lesz a magam háza, a magam palotája. Fegy-
verrel védem, árkot húzok köréje. Árkot, széleset, mélyet - magya-
rázza -‚ abban majd jegeces víz áramlik-dermedgél folyton-folyvást, 
nyáron is, a félelmetes aszályok idején, a kánikulában. Belevész majd 
oda sorra az acsarkodó szomszédság közel lépve a széléhez, mivel annak 
széle is Oly mély lesz, mint a dombmagasokon fúrt kutak, meg varázs-
latos is, kábító bűzzel vonzó. Ha rokonaid törnének reád netán szere-
tetből, akkor azok hullanak el, hiába is menekülnének sivalkodva, jaj-
veszékelve - belehullanak oda sorra kivétel nélkül, s ott halnak lassú 
halállal el egy álló napig mardosva pokoli kínoktól s egyéb meseszer ű  
szenvedésektől eltelve.« 

Ennyit mond az Idegenség hadarva, uralkodói hanghordozásában, 
tulajdon tetőd alatt. 

Bárki megértheti, érezheti, megsejtheti mindebb ől a közvetett 
veszély közelségét. 

A semmitől nem riadó Idegenség - bár a sebláz folytogassa er ő-
sen, eméssze szüntelen, csillapítlanul - könyveidb ől rak tüzet a szoba 
közepén. Azokban ő, akár semmi egyébben, nem lát értéket, megbe-
csülésre érdemlegeset. A láng, az általa rakott, meghízván egyetlen 
szmnházfüggöny nagyságú lesz, s őt még jobban megnövekedik, mivel 
sok olvasott-olvasatlan bet ű  táplálja, gondolat élteti és semmi nem 
locsolja. Mint valami erős fakorona, földobja majd a, plafont, f ąlfeszíti 
a tetőt. 

Igy tesz tönkre célzatosan, parancsra. 
Van porcelán meg kristályedényed rengeteg. Osszetördeli mind, 

szemed láttára. Számára mindez nem érték, inkább cserép. 

Mert hiába vetik ki a hálót 
Minden szárnyas állat szemei előtt, 
Ezek mégis, vérök árán is ólálkodnak, 
Lelkök  árán is leselkednek. 

Ronda nagy, patkány rágta könyvféle ez a Példabeszédek, agyon-
csaphatnám vele a leselkedő  Idegenség fizikumát, ügy hiszem. 
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Nyugalomra  vágyva  hát mérhetetlenül, ügy november havában 
kiválasztottam  a Cşőnd Szobáját, ami olyan éppen, mint egy föld alatti 
pinceterem, s ott, azt hittem, festegethetek kedvemre. Fény volt ele-
gendő, a szajhák Is eljárogattak mértékkel, mégis egy emberféle, nyil-
ván az Idegenség  megbízója, gazdája előhívatott, istenközelbe. 

Egyedül a kő  és fa védelmében kell bíznom ezentúl, gondoltam 
mindjárt, mert megfelelő  búvóhelyek. 

Vqióságos  vadásztársaság jár-kel házam körül ezentúl december-
előn, a tél lepedőjével vállukon, láthatom. Fölmászok loppal egy Igen 
magas toronyba, Oly magasba, hogy ott már egyes-egyedül halottaim-
mai találkozhatok, akik lábuk közé fogják a gót-francia templomtor-
nyot: legalul a két métermázsás m űbútor asztalos tartja a terhet, az 
ő  okos koponyája a fölötte szűkülő  szőlőmívelő  ülepébe ér, aztán kö-
vetkezik az asztmás malmos, akinek gipsz-liszt feje - megengedhet ő  
módon - a zakatoló agyvelő  csontbörtöne, lám a cigányvérű  zeneköltő  
farát támasztja. Aztán legeslegfölül a halottmosó Törökné; halotti lapát-
markában egyetlen eltávozott, tétova testet szorongat, a szegény Simo-
nét, aki e világon a férje volt, de itt a templom hegyén a halottmosó 
markokban még gatyája sincsen. 

Feljebb a kereszt van, akkora, mint egy behemót csontváz szer-
tetárulkozó két karja. 

Fölmászok a toronyba én is, élő  a magas toronyba, ahonnan mo-
corgó pálcikák a féregforma emberek. 

Ezt láthatom a gukkeron: megjelenik az els ő , rám vadászó kutya, 
orrát a földön húzza vérre szomjasan. De látszanak Ím azok is sorjába, 
akik mögötte jönnek sietve. 

Megpillantom a  legeslegelsőt. 

Kemény kis ökle Van, beszorított, a második bárdot tart, háború-
belit, a további  tőrfélét  szorongat, aztán a pisztolyosok, puskások kö-
vetkeztek, legutoljára el őrnutatkozik az, akinek tijjai hihetetlenül hosz-
szúak,  a karja-keze erektől van erősen áttördösve. Bunkót rázott ez 
utóbbi vérbosszútól hajtva tán, de jött még egy. 

Igy lett ki a vadásztársaság. 
Liliomkézzel csákányt emelt menekülő  fizikumomra, utána meg' 

- most látóm - mindazok, akik lepkefogóval soványka lelkemet sze-
retnék rabul ejteni. Ezek, a krónikás kedvéért: a pap, a hentes meg a 
kukacformájú udvari bolond. 

Körém mind szűkebb gyűrűt vonnak, sehol rajta egy utcácskányi 
rés, áthágható kerítés, vagy alacsony tet őféle. 

Éppen ügy rémlett, mintha csak mély borulás sötétítené szemha-
táromat. Alant jövő  borulás. 

Amikór  ezek eltűntek sorra, akkor, toronyból való leszállásom 
után, jelentkezett a halk, halálból tán visszalépett kém, maga az Ide-
genség vastag takaróba burkolózva. 

»A te szemeid előre nézzenek 
És szemöldökid egyenest, 
Magad elé irányuljanak« 
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-  olvasható a Példabeszédekben egy helyütt. Akkora nagy fóliáns ez 
a Példabeszédek, hogy... 

A vadászó had lába mégis megáll néha, fölbérelt szolgája, az Ide-
genség meg közötte ugrándozik veszettül, mintha akár t űzben lenne 
mélyen, te már akkor kényeskedve alattuk sétálhatsz, vagy akár fölöt-
tük, egy se vesz észre. Fekete körmenetük semmi módon nem derít-
het föl. 

Mi lenne ez más, mint egyfajta távolodás, egy más irányú, olyan, 
amilyen fölment maradéktalanul a vallatás s a vallomástétel kitalál-
ható kínjaitól. 

Néhány másodperce, hogy bezúzták az ablakomat. 
Megtehetik a jövőben is. Ellenszegüléssel élek szemben vélük egé-

szen időm végezetéig. Lefekvés után, jóval a kés ő  éjben még erősebb 
kutyát, még sokkalta ügyesebb ellenkémeket állítok ellenük. 

Háborúidő . 
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TARI  ISIVÁN 

SZENTSÉGTÖRÉS 

testében 
árva madarak 
eleség-könyörgése 
csukott zugocskák 
a selyem alsónemük simogatdscz 
nem árnyékai 
és nem vigasztal 
a szamaritánusok tiszteletdfja 
az ember az embernek a farkasa 
ha ezt mondom 
pontosabban ha magam elé nézve 
erre gondolok 
a fényreklámok felvillannak 
poharam mindent átfogó 
tévcsövében 
a nőre assziciálok 
aki nem n ő  volt 
még csak nem is ember 
zászló 
lobogó vásznát a templomi szél 
vitrázsokra fesziti 
és ujjai 
oly  hosszúak 
Ó 
akár a türelmes várakozás 
mely pirkadásokba csúszik 
az ébred ő  csigákkal 
6 
értetek imádkozom 
tálcán hordanám vetetlen 

[asztalotokra 
a mágia klaviatúráját 
nő  létedre 

centis hajjal lapát fülekkel 
a magunk tervezte 

[koponyahegyen 
es a táj 
leülepszik bennünk 
mint falvak ártézi kutában 
a szomjazás 
mint aranyos kelyheinkben 
a szentségtörés 
mint a menyasszonyainkban 
a hiány fűtése 
mint a$kban tévelyg ő  fiaik 
rekedt hangja 
mint violákban a húrok 
jelent igazoló feszüiése 
nem sírok 
tavaimat  ás folyóimat lesimítják 
• partok 
•  tengereket szándékosan hagytam 
én ki még sohasem éreztem 
a sás tömeg illatterpeszkedését 
bőrömet nem kezdték il 
távolság-tévedések 
a hajók sem Izgatnak fel 

lkülönösebben  
az albatroszokról sohasem 

[álmodtam 

ruhám 
a Kalap 
ha alamizsnát ejtetek 
megcsikordulnak rostjai 

ti húsev ő  virágok 
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KÉZFQG&SQK 

JOSIP I(LARSKI  

NAPFÉNY A KÖNNYCSEPPBEN 

Késő  őszre járt már az idő , amikor apa abban az évben visszatért 
távoli szállásokról, ahol egész nyáron át napszámban dolgozott 
Utána egy időn át sietősen tett-vett a ház körül: el őkészítette télri 
a tűzrevalót, megjavította a kerítést meg az ól tetejét, föltakarított 
az udvart, és szidott mindenkit maga körül. Amikor azután leesett a: 
első  hó, mintha csak eszébe jutott volna valami, megkérdezett: 

-  Hallod-e, jársz te iskolába? 
-  Járok - válaszoltam, csak nem tudtam, hogy szégyent vag 

büszkeséget kell-e éreznem emiatt. 
-  Melyik osztályba? 
-  A másodikba. 
- Osztári,  tudsz-e olvasni? 
-  Tudok - válaszoltam. - Azt hiszem, tudok. 
A beszélgetés ezzel véget ért. 
Másnap este valahonnan a padlásról lehozott egy rakás régi 

megsárgult, poros papirost, az asztalra tette, és Így szólt: 
- Ehol  e... Kezd az elejét ől, és olvasd hangosan. 
Valamiféle füzetes regény volt ez (több mint kétszáz kötegb ő  

állott), amely - ki tudja, mikor - folytatásokban jelent meg, 
amelynek már nem volt sem eleje, sem vége. (Kés őbb megtudtan 
hogy én voltam a harmadik a családban, aki hangosan felolvasta 

Ettől fogva,  • a hosszú téli esték a mi házunkban mindig egy 
formák voltak: fiatalabb testvéreim aludtak, anyám türelmesen fol 
tozta megviselt ruhánkat, apám a kuckóban pipázott és köpködött 
földes padlóra, én meg a kis petróleumlámpa mellett szótagoltam 
szavakat és a mondatokat a grófkisasszonyok boldogtalan szerel 
méről, a nemes úrfik hősiességéről, a rablóvezérek találékonyságáról 
a sötét erdőkről, a börtöncellákról, a bilincsvasak csörgéséről, a kés. 
pengék alattomos villanásáról és a pisztolyok dörrenésér ől, egyszó 
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val  minden este elmerültem egy különös világban, amelynek semmi 
köze sem volt a mi kis falusi szobánkhoz. 

Nagyon gyakran megtörtént, hogy az izgalmas kalandok eg&. 
szen magukkal ragadták gyermeki fantáziámat, és észre sem vettem, 
hogy anyám és apám régen elaludtak. Ilyenkor kés ő  éjszakáig ol-
vastam. Lassan már az Iskolai feladatokat is kezdtem elhanyagolni. 
A tanító azonban sehogyan sem értette meg, hogy ha már olyan jól 
olvasok, miért nem tudok a többi tantárgyból jóformán semmit. A 
sok olvasásnak csakhamar másfajta eredményei is lettek. Ha vere-
kedésre került sor közöttünk, gyerekek között, gyakran éltem olyan 
kifejezésekkel, amilyeneket a grófok és bárók használtak párbajaik 
alkalmával, a rablók meg a csatározások során, mint például: »Elé-
gedetten fogom szemlélni, miként alszik ki életed a talpam alatt!- 
Vagy pedig: »Térj ki utamból, ha nem óhajtasz e pillanatban a bosszú 
halálával halni meg!« »Nincs nyugta kardomnak, míg nem szeli át 
utálatos testedet!« És így tovább. Habár kisebb és fizikailag gyöngébb 
voltam csaknem minden osztálytársamnál, az Ilyen mondatok révén 
majdnem az egész iskola rettegni kezdett t őlem. 

Igy múltak el fölöttünk a napok, vagy, jobban mondva, a 
hosszú téli esték és éjszakák. Amikor megérkeztek az els ő  szép tava-
szi napok, már a második száz, végtelenül elrongyolódott füzetnek is 
a Vége felé jártam. Id őközökben, képzeletemben, hol szegény márki 
voltam, aki megmenti a rablóktól a gazdag hercegn őt, hol rablóvezěĽ , 
aki bosszút áll az ellopott lányért, hol meg legy őzhetetlen Ós bátor 
hadvezér... És, talán minden jól végz ődött volna, ha ebben maradok. 
A regény Vége felé azonban bennem Is fölvetődött a sorsdöntő  kér-
dés, amelyre olyan goromba választ kaptam, hogy nemcsak a kép-
zelet légvára tört darabjaira bennem, hanem egész életem a visszá-
jára fordult. 

»A fiatal grófkisasszony szobájának ablakában állt, és szom-
rúan szemlélte a csodálatos szĺnekben pompázó naplementét« - írta 
a regényben. »Ügy érezte, melle egészen kitágul a vágytól, hogy a 
fiú minél előbb visszatérjen ölelésébe. Sápadt arcocskáján egy könny-
csepp gördült végig, és leesett a kezére, amelyben a fiú levélét tar-
totta. E pillanatban a lemen ő  nap egy piros sugara áthatolt  az  abla-
kon, és, megvilágítva a könnyçseppet, annak olyan küls őt kölcsön-
zött, mintha kincset ér ő  drágakő  lenne, amely most ezernyi fenséges 
színben tündökölt - fejezte be jelenetét a szerz ő . 

Hát igen, e pillanatban született meg bennem a kérdés: hon-
nan, hogyan és mi módon szerzett tudomást minderr ől az, aki a 
látványt leírta? Napokig törtem a fejem ezen. És végül is eljutottam 
a legvalószínűbb válaszig: a regényíró az ágy alatt rejt őzködött, és 
onnan leste, mit csinál a grófnő . Hiszen máskülönben semmikénp  sem 
tudhatná, hogy sír, s hogy az ablakban áll a levéllel, és természete-
sen azt a napsugarat sem láthatná a könnycseppben a grófkisasszony 
kezén. 

És, Sajnos, ezúttal sem elégedtem meg csupán a válasszal: mind-
erről. meg is akartam győződni, hogy ha sikerül és helyesnek bizo-
nyul a feltevés, magam is ilyen regényíró legyek. 
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Persze azon nyomban egy egész csomó nehézség merült föl. A 
mi kis falusi házaink egyáltalán nem hasonlítanak kastélyokra, fiatal 
grófkisasszonyokról pedig... hát, mit mondjak. De a képzelet min-
dent pótolhat. - 

Néhány nappal később, estefelé, amikor a szomszédék kimentek 
az udvarra, hogy megetessék a jószágot és a baromfit, észrevétlenül 
belopakodtam hozzájuk, és elbújtam az ágy alatt. Nekik ugyanis fel-
nőtt lányuk volt, eladó sorban. Elképzeltem, hogy Ő  a grófkisasszony, 
aki a vőlegénye miatt szomorkodik, s bizonyosra vettem, hogy ő  is 
sfrva nézi majd a naplementét az ablakon át. Mozdulatlanul feküd-
tem a hideg földes padlón, és vártam. A lány helyett azonban egyszer 
csak a szomszédasszony lépett be a szobába. Észrevett, amikor a 
tojásos szakajtót az ágy alá tette. Felsikoltott, és kiszaladt a szobából. 
Akkor a szomszéd érkezett futva, és... 

Miután ügy ellátták a bajomat, hogy alig tudtam lábra állni, 
hazavezettek. 

-  Itt ez a tolvaj, ez a kutyakölyke, ez a csirkefogó, ez a gaz-
ember! - Ezek voltak az egyedüli szavak, amiket ki tudtak mondani. 
- A szobában találtuk meg, az ágy alatt. És miért? Azért, mert meg 
akart lopni bennünket! Itt van, ilyen gyerekük van, és ilyenek maguk 
is, mindannyian! 

Anyám, miután megértette, hogy mi történt, szinte dühbe gurult 
miattam. Fogta az udvar takarítására szolgáló nagysöpr űt, és csépelni 
kezdte minden tagomat. Sírtam és sikítottam, mint malac az ólban. 
összegöngyölödtem, akárcsak a kukac a földben, hogy legalább a 
fejem mentsem az ütések el ől. Akkor az apám is előkerült valahon-
nan, s miután megtudta, hogy mit tettem, s hogy miért ütött be a 
vész a szomszédékkal, elindult a széles derékszijért, amely bent 
lógott a szobában az ajtón, s amivel a házi rendet szokta fenntar-
tani. Amikor megláttam, hogy közeledik vele, fölugrottam, és b őgve 
kimenekültem a mezőre. 

Közvetlenül naplemente el őtt a szőlők között találtam maga 
mat, egy gyümölcsfa alatt. A sok verést ől és sfrástól fáradtan leültem 
a hideg földre, kezemmel körülfontam a lábam, állam a térdemré 
hajtottam. Könnyeimt ől nemcsak az arcom és a kezem volt nedves, 
hanem még a ruhám is. Ügy éreztem, egész valóságomban egyetlen 
görcsös zokogássá váltam, amely ha elhal, lényem Is teljes egészében 
megsemmisül. És ekkor, nedves és elhomályosult szememet a nap 
lemenő, nagy Vörös korongja felé vetettem, éppen miel őtt eltűnt 
volna a látókör alatt. 

A legszebb naplemente volt ez, amit valaha is láttam. Az egész 
égbolt egy hatalmas, üvegb ől készült vázára hasonlított, teli ezernyi 
színű , gyönyörű  virággal. A felhők sötétkék színe árnyalatokban 
úszott át a pirosba és az aranysárgába. A csupasz erd ő  a távolban 
parázsló hamurakáshoz hasonlított, amely éppen kialvóban van. Egy-
szóval, szinte megigézett a csodálatos látvány, az ég és a föld képe, 
amely mintha csak azért tündökölt volna a színek tömkelegében, 
hogy feledtesse velem bajomat. És éppen amikor meg akartam töröl- 
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ni az  orrm ás a szemem, szinte elképedve vettem észre, hogy keze-
men Is h$sonló aztnek vlbrá]nak,  s hogy milyen különösen verődnek 
Vissza a ferde fénysugarak a könnycseppeken, amelyek még mindig 
hullottak a szememből.  A kinyilatkoztatás pillanata volt ez; hirtelen 
abbahagytam a sírást, mert valami különös nyugalom szélit meg. 
Mérhetetlen hálát éreztem a természet, a nap iránt. 

Eszembe jutott a jelenet a regényből. Az író tehát nem hazu-
dott. Ez bátorsággal töltött el, és szinte gy őzedelmesen tértem haza. 

Néhány nap után anyám megpróbálta kipuhatolni, hogy vol-
taképpen mit kerestem a szomszédék ágya alatt. 

-  Hát, hogy ig mondjam csak - kezdtem akadozva -‚ azt 
akartam, hogy az ő  Annusuk legyen a grófnő, én meg a regényíró, 
aki az ágy alól nézi a lány könnyeit... 

Szavaim hallatán anyám előbb elsápadt, kimeresztette á sze-
mét, majd kereszteket vetett magára, de amikor egy kicsit magához 
tért, ismét a már említett söprű  után nyúlt... 

Hallottam, hogy azon az éjszakán anyám és apám sokáig beszél-
getett. Reggel pedig,  sz  iskola helyett, elindultam apámmal azokra a 
távoli tanyákra, ahol nyáron át dolgozni szokott. Miel Őtt Útra keltünk. 
megkérdeztem, hogy járok-e majd ott Is iskolába. Azt felelték: 

-  Nem való  sz  neked. Eleget tanultál, és itt az Ideje, hogy 
valami okosabb dologra add a fejed. 

Csaknem két évvel kés őbb, amikor a karácsonyi ünnepek al-
kalmából egypár napra hazajöttem, megtudtam, hogy az a bizonyos 
szomszédsági perpatvar igazi háborúvá. fajult. Odáig jutottak, hogy 
még egymás szárnyas jószágát is agyonverték, ha átkerültek a 
mezsgye másik oldalára. Egy ízben emiatt még a fejszék - is előkerül-
tek a fészer alól. Miközben err ől értesültem, öcsém Is beleavatkozod 
• beszélgetésbe, és fontoskodva Így szólt: 

-  Csak Itthon lettem volna akkor, majd én megmondtam volna 
• magamét: *Ha nem vagy gyáva, rántsd ki rozsdás kardodat, hogy 
lelkiismeret-furdalás nélkül juttassalak át a  másvilágrak 

Mintha csak fejbe kólintottak volna. Eszembe jutott az a nagy 
halom poros papiros. 

Nagy József fordítása 
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VELIMIR MILOŠEVIĆ  

A  

Én sugár én mély kékbe vesz ő  
Fér&yfehér  remegés ég s föld között ég ő  
Én bátor ragyogás szív s nap között reng ő  
Én madár ki földről magasra szállt 
Odafenn szétterjeszté szárnyát 
És szálltában égen kővé vált 

Holtponthoz  láncolt s nemlétről csüngő  mindörökre 
Égi választott hős csatár naphordozó 
Földi rab hű  alattvaló vízhordozó 
Mindez voltam már nem vágyom ilyen létre 
Maradok idefenn bús harangként lengő  
Napfényes délben és titkosszép estben zeng ő  

Ám mily nehéz innen nézni a világot 
Változatlan a kép belesajdul a szem 
Szívem odalenn jár hazájába vágyott 
Valami régi seb ismét sajog érzem 
Körülállják szívem hallgatják siralmit 
Jajszót miért ejt kiért siratozik 

És a nap éppen fejem fölött izzik 
Óriási árnyék borult a földre 
Ki az ki világ s id ő  felett uralkodik 
Íme kitárt karral keresem reszketve 

Vezessen tovább mint szül őm édesegyvér 

Messze ne tévedjek vakon járván-kelvén 

Mert sugár vagyok csak zsenge törékeny nád 

Kis láng mi egykor hamuból létre gyúlt 

Mikor meggyújtották a hatalmas máglyát 

Égett mint testem a talpig lángba borult 

Immár aranyszállal húz-von maga után 

Megszakíthatatlan örök útján 
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NÖVÉREIM  AZ ÉGEN  

Ëjeimen  felfénylettek 
Két szememben megremegtek 

Mennyégi  csillagok  
Nem golyózápor volt az 
Nem késvillanás volt az 

Mennyégi csillagok 
Míg én éltem  hulltak  hulltak 
Halál nyomán tüzek  gyúltak  

Mennyégi csillagok 
Égen szikrázó serény könnyek 
Földön hasadó mélykék sebek 

Mennyégi csillagok 
Kik tenyérre szálltak szép madarak 

Kik szívb ől röppentek fürge nyilak 
Mennyégi csillagok 

Én hűséges kísérőim 
Bátorságos szárnyasaim 

Mennyégi csillagok 
Én fecskeseregeim 
Én lánykakoszorúim 

Mennyégi csillagok 

Dicső  égi nővéreim 
Örök földi árnyékaim 

Mennyégi csillagok 

Vasagyi Mária fordításai 
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AVATÓ  

SZ. KANYÓ LEONA 

FÉLKOMOLY  TRÉFA 

Rossz szokássá esontosodott S. O. S. jeleidet 
gyönyör űséggel vegyes undorodással figyelem. 
Pergamentszer ű  emberséged 
legalább annyira föld alatti, 
mint amilyen titokzatos és izgalmas 
akar lenni a föld felett. 
Ott keress mindent, ahol található. 
Koporsóban nincs bor, de a pohárban 
ott a halál. 
A hideg és meleg ellentétei 
az ablakok üvegén felbomlanak. 
Feltétlen barátsággá fejl ődne 
szánalmas magatartásod, 
de ébredez ő  beesvágyadat bekerítette a fény, 
ami egyetlen szódból kisugárzott. 
-  Szerencsés fickó Vagy! - mondanám, 
de jeleid megingatják hihet ő  hitemet. 
Az 6ntu4ato8 ember éppúgy lehet felfuvalkodott, 
mint nagyon alázatos az egyugy ű. 
Az éjszaka sötétje átsz űrte a leveg őt, 
csalékonyan hízelg ő  a reggel. 
Félkomoly  tréfa az egész. 
Rossz szokássá csontosodott S. O. S. jeleidet 
undorodással vegyes 
gyönyörűséggel 
figyelem. 
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VISZONOS  visszÁssÁc  

Miköztünk még a vízszásság is viszonos annyira egy szárba szöktünk 
magtalan virágok szirmainál őrt állnak a visel ős vírusok 
de az els ő  füttyszóra minden lecsendesedik 
ijeszt ő  járadék rohangál puha szívünk körül 
vérünket vörösre izzítja a végt ől való félelem 
képletes marad a szeretkezés 
sok év koppanásainak visszhangja rezzenti meg a leveg őt 
rézsútos vonalainkban sehogy sem lesz már kiegyezés 

KERESLEK 

A lehet őségek legapróbb molekulájában is megkereslek - a tér összes 
kiterjedéseiben - az id ő  múltjában és jöv őjében éppúgy tapogatlak, 
mint ebben a pillanatában - kutatlak az idomok görbületein - az 
egyenesek megszabott törvényein - a végtelen hasra fektetett nyolca-
sában - a lényegben és a lényegtelenben - az örökkévalóságban, az 
elmúlásban  -  kereslek a színben - az anyagban - a számban - a 
kínlódásban és a nagyon boldogságban 
mire megtalállak, olyan fáradtan roskadok eléd - kár lesz majd a 
mozdulatért, amivel jóakarón felém r&ylUzz 
hogy eflőkj 
vagy magadhoz emelj. 

KOACULĂC1Ó  

Lobog a t űz a sárga cserépkályha felel ős melege mögött 
lüktet a vér erem vékonyra félszegült falat között 
A lobbanásban íz 
a lüktetésben íz 
vágyak ledrótozott csendje feszül 
és magával rántja az izinaid játéka körül kavargó odafigelést 
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ÖRÖKSÉ
dop  
G 

FARKAS BÉLA HAGYATÉKA  

MINËL  távolabbról nézzük Farkas Béla hagyatékát, annál  elgondolkoz-
tatóbbak  fátyolosan sötét víziói. Mi tartotta fogva: egy  traum,  vagy va-
lami kimondhatatlan, megfogalmazhatatlan vágy az  elérhetelennek  vélt 
boldogság után? Ki tudja ina már, milyen transzban születtek ezek a 
vattás csönddel teli pasztellképek, drámai kontúrokban lejátszódó jele-
netek, épp csak valamit halkan sejtet ők, aztán a merészebb  kompozi-
ciók:  az éjszakai bolyongók, hazátlanok, kiknek kezükben úgy pislogott 
a lámpás, mint felettük a fákon virrasztó baglyok szeme. Baglyok vagy 
hollók: hol ezt, hol azt a fekete madarat állította alakjai fölé figyel-
meztet őnek: mert valahol mindig mérik az id őt. 

A fest ő  képekben méri. A m űvek is lehetnek léptek, s egyre köze-
lebb visznek ahhoz a peremhez, ahonnan  -  az alkotó úgy véli  -  a kép-
-élet már  valósággá  válik és a szemcséket hullató krétával megrajzott 
figurák még a képzeletbeli háttérben is életre kelnek. Megindulnak egy 
irányba, és élik a maguk életét: gúnyájuk mögött sarjúban  alkotójuk  
életét. Azt az életet, amelyet Ő  szeretett volna élni, de nem élhette a 
maga folytonosságában, mert nemcsak művészetét, de emberi létét is 
kétségbevontnak vélte. Annyi teherrel vitte a rászabott napot, hogy 
nem hitt önmagában sem, csak a narkózis alatt: akkor simult igazán az 
emberekhez, ha a mámor, vagy a révület feloldotta gátlásait. Vagy Igy, 
vagy úgy tépte ki magát a mozdulatlannak tetsz ő  órák szürke, kegyet-
len béklyóiból, hogy a Napot Napnak lássa, és ne csupán fénysz űrődés-
nek, amib ől neki nagyon kevés jutott. 

Harminc esztendővel ezel őtt távozott el olyan tragikusan, hogy ha-
lála  szívet renget ő  kiáltás volt: keményebb, bizarrabb és figyelmezte-
több volt pislogó  gyertyacsonkkal  hullani a villamos alá, mint egy két-
ségbeesett sikoly. Ezért es a kifejezéstelen hang színbontó képem, apró 
naplójegyzetem, levelein s mindazon visszacseng, ami utána maradt. 

Vergődő, kettétört élet volt az övé: ebb ől kell vagy kellene meg-
fejtenünk, mit szeretett volna még üzenni az utókornak, hogy okul junk  
belőle, mert merészen kiáltott, de kiáltása olyan sz űk körben csengett, 
hogy majdnem v isszhangtalanul hullott le  palicsi  palettájára. De misz-
tikus színcsóvákba ágyazott  sugallatai  s együttérzést kelt ő  érzelmessége 
még ina is visszav erődik az idő  falairól, és minket nem hagy nyugodni 
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az emlékezet, mert nagy adósságot kell leróni azért, amit Ő  meggyötört  
szívével  kért, szinte rimánkodva könyörgött érte, de a munkába merült 
kortársak csak annyira hallották meg a szavát, hogy engedékenyen 
újabb teli poharat tettek elébe, hogy kiürítse és hallgasson el Végre 
örökös panaszaival. 

Elhallgatott örökre. 

De miért van az, hogy ha képeire nézünk s lírai szövés ű, mélyen 
emberi hangú írásait olvassuk újra, megint a fülünkbe cseng a régi 
panasz!? 

Talán mert érezzük m űveiben az üzenetet. Mintha színes krétáival 
belerajzolta volna az időbe: a teljes boldogság végcél lehet, de elérni 
nem lehet soha. 

L. E. 
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SÁFRÁNY  IMRE  

M14DĂRTÁ VL Ă4TBÓL 

Körmömre  égett ez az írás Farkas Béláról. Csak töredékek készültek e 
belőle; azokat szépen beraktam táskámba, és magammal hoztam ide le 
braČi tanyámra, hogy itt majd kikerekítem, elrendezem, tisztes kéz-
iratot készítek belőlük. 

Már három hete itt lopom a napot, és nem múlott el nap, hog 
ne gondoltam volna a tervbe vett kéziratra és Farkas Bélára. 

Most a szekrényből előkerült tíz papírlap, és - ahogyan egy vér 
beli úszó szikláról tengerbe fejesel - nekikezdtem az els ő  papírlapnak 

A kézirat megrendelőjének már régen azt füllentettem, hogy 
»tanulmány elkészült. Még a címét is le kellett adnom. Tudtam, hog 
szívesen veszik az egyszavas címet, ezért találtam ki a fentit. Végered. 
ményben a cím nem melléfogás, mert Fárkas egyszer csak elérkezet 
a madártávlathoz. A szó szerintihez. A kép el őterébe ágas-bogas f 
koronáján gubbasztó madár került, és minden, ami lent a földön tör 
ténik, messze a fák alatt, a kószáló férfival, vagy a krinolinos hölgyecs 
kékkel, csak a középtér vagy a háttér jelentéktelen részletének látszik 

Ahhoz, hogy ilyen messzir ől látsszon az a világ, amelyben lépke 
dünk, távolító látcső  kellett. Ezt a látcsövet Farkas Béla megtalálta 
Mint ahogy megtalálta ezt a fest ő  földije, Csáth Géza is. A menekülés 
nek vagy a távolodásnak az utai különböz őek. Most, harminc évvel Far 
kas Béla halála után egyre jártabbak ezek az utak. Ezért Farkas Béla 
még ha még olyan furcsán hangzik is, egyre divatosabb fest ővé válik 

A nyomor és a kiszolgáltatottság állandó társai voltak. A totáli 
szellemi elszigeteltségben vergődő  festőnek kellettek, nagyon is kellet 
tek az egérutak. 

Két és fél évszázaddal Farkas Peregrinusainak útra kelése el ő t 
ért véget az örökös anyagi gondokkal vemhes élete Vermeernek, án 
vele kapcsolatban szellemi elszigeteltségr ől nem beszélhetünk, hisze 
oszlopos tagja volt a delfti fest őcégnek és arra, amit csinált, szükségül 
volt a delfti polgároknak. Igaz, hogy nem kapott jelent ős megbízatá 
sokat, nem tartozott a felkapottak, a legdivatosabbak közé, de kelleti 
Halála után azonban két évszázadnak kellett elcsammogni, amíg a 
emberek újraértékelték művészetét. 

Farkas művészete nem kellett. Csoda lett volna, megmagyarázha 
tatlan rendellenesség, ha itt, ahol ez a m űvészet létrejött, szükség i 
lett volna rá. Szabadka annyira le volt maradva a század els ő  feléber 
hogy még spekulánsok sem akadtak, akik nyerészkedési szándékka 
vezérelve vásároltak volna Farkas-képeket garasokért. 

Most, amikor a képzeletek, a látomások és látványok határai egyr 
inkább egymásba mosódnak, Farkas képei új értékelést érdemelnek 
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Sok évvel ezelőtt  írtam  egy emlékező, tisztelgő  Írást a  Hídnak  
Farkas  Béláról. Faggattam  ismerőseimet,  vallattam  Őket Farkasról, aki-
nek képei előtt már akkor ámulva álltam. 

Egy kicsit elődöt láttam benne, ám csak módjával mertem ezt 
tenni, hiszen félő  volt rágondolni, hogy kijuthat az utódnak ig egy ha-
sonló életút. 

Most, úgy hiszem, higgadtabb szívvel tudok Farkas Bélára visz -
szanézni.  

Vannak életművek, amelyek fellelkesítik a fiatal fest őt, de az 
évek múlása lelohasztja a lelkesedést. Egy vélt tárgyilagosság jut inkább 
szóhoz, vagy mondhatnók ezt is: cinkosi méltányolás. 

Farkas művészetével nem Így vagyok. Egy hidat látok az id őn 
és téren át, amelynek egyik pillére, méghozzá jelenleg hozzánk nagyon 
közelálló pillére, éppen Farkas m űvészete. A halála utá ni  három évti-
zed csak pillanatot jelent azon az órán, amely az Ízlések átalakulását 
mutatja. Farkas művészetéhez ez a pillanat közelebb hozott bennünket. 

Festészetét hirtelenében  Odilon Redon  életműve mellé  keu  helyez-
nem. Igaz, hogy nem tudtak egymásról, de mégis kortársak voltak. És 
rokonok is. Farkas akkor indult, amikor  Redon  már beért, de művé-
szetük fényévnyi távolságra egymástól is egybehangzó. 

Mindketten derékszögben távolodtak el nemcsak az égtájukon 
éppen viruló divatban levő  ízléstől és művészeti hitvallásoktól, hanem 
még azoktól is, akik éppen akkor és éppen ott a haladó képz őművé-
szetet jelentették.  

Redon  a látott világ valamilyen formában történő  festészeti repro-
dukálását szűk programnak tartotta. Szerinte a látott világ  expressziói  
arra jók csupán, hogy a festő  megkeresse, megtalálja, kiművelje a saját 
képzőművészeti hangját, de amikor ezt már elérte, szabadon kell témát 
keresnie történelemben, irodalomban és nem utolsósorban saját képze-
lőerejének világában. 

Farkas megtalálta a maga képz őművészeti nyelvét. Ezt a legszeb-
ben alkotásai bizonyítják. Véletlenül sem téveszthetünk össze e gyetlen-
egy  Farkas-művet sem kortársainak alkotásaival.  Redon  szerint az igazi 
művészet nem a látott, hanem a megérzett valóság. Farkas Béla alko-
tásai, úgy hiszem, elég hangosan hirdetik, hogy alkotójuk sem  vallha-
tott  mást a festészetr ől. 

A megérzett valóság volt az a világ, ahol Farkas képzelőereje sza-
badon csaponghatott. Ebből a valóságból született életműve. Ez az élet-
mű  ma még feldolgozatlan, Úgyszólván ismeretlen vidék, képz őművé-
szetünk térképének fehér foltja. Ü gy  gondolom, hogy képzőművésze-
tünk Farkas Béla kivételes festészetével fél évszázaddal ezel őtt az euró-
pai élvonalban volt. 

A »szabadon hagyott üres részekkel.< az első  világháború  előtt 
Matisse  manipulált vásznain Párizsban. Szabadkán u gyanakkor Farkas  
ugyanezt tette. »Engem elsősorban a kifejezőképesség érdekel.  . ..< -  
Írja 1908-ban (Grand  Revue, Notes d'un peintre) Matisse.  »Nem tudok 
különbséget tenni saját életfelfogásom és ennek az érzésnek m űvészi 
kifejezése közt... Szerintem a kifejezés nem az emberi arcon vissza- 
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tükröződő , vagy valamilyen heves  niozdulatban  kitörő  szenvedély. Ké-
peimnek egész elrendezésűkben kifejezőknek kell lenniök. Az alakok, 
vagy tárgyak által elfoglalt térnek, a körülöttük feltárulkozó, szabadon 
hagyott Üres részekkel, az arányoknak, mindnek megvan a maga sze-
repe. A kompozíció a fest ő  rendelkezésére álló különböző  elemek deko-
ratív módon történő  művészi elrendezése, hogy azon keresztül ki tudja 
fejezni érzéseit.*  

Matisse  pontosan leírta azt, amit a fest őállvány előtt tett. Ezt a 
'.művészi elrendezés<-t végezte  képein Farkas Béla, beleértve a kiha-
gyásokat is.  Matisse-szal  egyidejűleg. Pedig abban az időben a mi égtá-
jainkon bezzeg minden négyzetmillimétert kifestettek vásznaikon a 
festők ás nagyobbára nem »dekoratív módon*, hanem a vizuális élmény 
tökéletes  tükrözésének  tisztes szándékától vezéreltetve. Persze, hogy 
egy olyan közízlés mellett a  'arkas-féle festészettel ötven évvel ezel őtt 
nálunk, Szabadkán csak veszni lehetett... 

Farkas Béla gyönyörűen tudott veszni. Engedmény nem volt. A köz-
ízlés megmaradt nagyobbára olyannak, amilyen volt. És Farkas is  meg-
maradt  festészete mellett. A képzel őerő  maradt munkássága főhelyén, 
de nem a  szürrealista  festők képzelőereje, nem a tudat alatti világ lát -
ványosftása, hanem  egy olyan képzelőerő, amely azért kerülte ki nagy 
körben a metafizikát és azért élte túl a szürrealizmust, mert, mondhat- 
nők Igy Is, inkább tudat feletti régiókban kalandozott. 

Farkas »lelki megindultsága« az az egységes rejtjel, amely kisült 
műveiből, azokból Is, amelyek az els ő  világháború után jöttek létre és 
a korábbi alkotásaikból Is.  

Kandinazkij  a  Der Sturm  hasábjain 1913-ban Így említi meg az 
ilyen fajta rejtjelet: »A művészi alkotás két elemből áll: belsőből és 
külsőből. A belső  a művész lelki megindultsága, amely képes arra, hogy 
a szemlélőben is hasonló  lelkiállápotot  idézzen fel.. 

Ez a lelkiállapot Farkasnál a  létérzet  I n t e n z i t  ás  a. Nem 
keresi a valószínűtlent, nem lohol titkok után, néhány árnyalattal az 
átlagosnál erőteljesebben érzi, hogy létezik, hogy van, hogy lélegzik, 
él, és hogy erről jelt adjon, jelet hagyjon, képet fest. 

Farkasnál ez van. 
Másként festi ugyan a képet, mint a narkotikumok használata 

előtt és másként fest már, amikor messzire elkoncsorog a hétköznapi  
létünkkel párhuzamos utakon. Korábbi  képein több a lomb, a szín. Van 
még rajtuk bárányfelhő. A későbbi képek sötétebbek. Lombkoronák 
helyett csupasz ágak kemény  labirintusal. Kegyetlenedik  az évek mú-
lásával a festmény. Kifolyik belőle a költészet. Talán a hit is. Az öröm 
Is. És marad csak a kemény, puszta lét. És az Is már csak madártáv -
latból. 

Nem lenne  könnyű  munka egy művészettörténész számára fel-
dolgozni rendszerezni, mérlegre tenni Farkas Béla életművét. Mit  fes-
tett  Farkas 1914-ben, amikor  Ferrarában Chirico  és  Carra  megalapít-
ják a Pittura Metaphisicát? 

»Sok  esetben,  írja Chirlco, *a látóhatárt fal határolja, amely mö-
gül eltűnő  von*t  zaja  haliatzIk.  A tér mértani  pontosságában a vég- 
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t.len nesztalgiája  fejeződik ki. Felejthetetlen  ţniény,  amikor a világ-
képnek hirtelen olyan jelenségeire eszmélünk rá, amelyeket, bár min ,  
dig Is előttünk voltak, csak túlságos r6vldl4tásmk ás érzékeink fejlet-
lenzége miatt nem láttuk. Néma hangjuk egészen közelről szól hozzánk 
ás mégis mintha valami távoli bolygóról hatolna felénk.« 

Farkas látóhatárát nem zárja fal ás nála a végtelenség nosztaigiája 
sem a mértanban rejlik. Világképének nincs szüksége ugrásos változá-
sokra, és a kozmikus közelségeket és a kozmikus távolságokat ja más-
ként érezhette. Neki, amit csinált, az volt  az  egyetlen változat. A fest-
ménynek éppúgy, mint az életnek, az volt az egyetlen változata. 

A festőállvány előtt sohasem hajszolta  tű]zásokba  képzelőerejét. 
Ezek a létérzet margójára tűzött képek szép belső  harmóniát áraszta-
nak. És csendet. 

A. Breton egy évtizeddel Farkas Peregrinusainak Útra kelése után 
(1924) hangosabb szabadságra esküszik: »Képzeletem mondja meg egye -
dül nekem, hogy mi I e h e t s é g e s, ez pedig elég ahhoz... hogy min-
den önámftástól való félelem nélkül átengedjem magam ennek a  sza-
badságnak.4' 

Farkast ez a bretoni szabadság nem érdekelte ás  az  Európában 
egyre vadabban egzisztáló stíluskáosz sem érintette. 

Szabadkán sz  idő  tájt aratósztrájkok  zaivaját oõrgették talán a 
forgószelek és Rartmanné Roys-Roysszal Járt a piacra pulykát venni. 
Valaki belovagolt az Aranybárányba, ás Farkas képei egyre sötétedtek. 

Hihető, hogy Farkas Béla múvészete sem jött volna létre egy ellen-
tétektől sterilizáltabb környezetben. Hiszen mi történt? Egy Szabadk4n, 
ahol a közízlés, ho itt-ott el is jutott a giccsen tol, nagyobbára csak a 
XIX. század impresszionizmus el őtti fzlséhez ért cl és csak itt-ott a 
kivételeseknek maszkját öltve föl érintkezett a szecesszióval, amelynek 
eredményeként egy-két csodálatra méltó épület született, a képzőművé-
szetben Farkas Béla már e század második évtizedének közepén, tehát 
az első  világháború nyitányában, átugorja az impresszionizmust, a neo-
és posztimpresszionizmust, és létrehoz egy festészetet, amellyel, így utó-
lag megállapíthatjuk; részt vettünk a régi klasszikus értelemben meg-
fogalmazott művészet európai záróakkordjában. 

Farkas Béla tehát kiugrott abból a nálunk még haladó m űvészetet 
jelentő  picike körből is, amelyet - ha most visszanézünk - Manet és 
Seurat visszhangjaként észlelünk. 

Kiugrott. Előreugrott. Az első  világháború kezdetekor Henri Ma-
tisse és Odilon Redon közé került. Peregrinusainak festésekor inkább 
Matisse-hoz állt közelebb, a figurák, a formák körül »feltáruló, szaba-
don hagyott üres részekkel' és a »különböz ő  elemek dekoratív módon 
történő  művészi elrendezésével«, de kés őbb - rajzosabb, kontraszto-
sabb, morfiumosabb fázisaiban - inkább a misztikába hajló szimbolis-
tával, Odilon Redonnal rokon. 

Matisse  a philadelphiai Museum of Art által rendezett rajzkiállítás 
katalógusában ezt mondja: »Van egy bens ő  igazság, amelyet függetle-
níteni kell az ábrázolandó tárgy külső  megjelenésétől. Ez az egyetlen 
igazság, ami számít... L'exactitude n'est pas la vérité (A pontosság 
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nem az igazság)..» Hogy ez mennyire Így van, Farkas Peregrinusát szem-
lélve is rádöbbenhetünk. A napfényes tájban, ahol az ég kékjén kis 
fehér kupacok a felhők, egy figura lépdel emelt fővel talán valamiféle 
harmónia felé. Krisztust vélik egyesek felismerni ebben az alakban, 
amint éppen a jó pásztor szerepét alakítja, bottal és báránnyal. A bá-
rány pásztorához híven, megszállottként lépdel a figura nyomában. A 
figura fejét a »jó pásztor.'<-féle változatban dicsfény övezi, ám ez a 
dicsfény női kalappá alakul abban a pillanatban, mihelyt a néz ő  nem 
pásztort, hanem szép lábú krinolinos dámát ismer fel a festmény alak-
jában, dámát, aki szomnambul állapotban lépdel valami sorsdönt ő  úton. 
Igy festeni Peregrinus-legenda témájára csak Farkas Béla tudott, ő , 
aki szabályerősítő  kivétel volt ebben a kegyetlenül lemaradt és elma-
radt alföldi világban. 

Annyira reménytelen helyzetben volt, hogy semminem ű  enged-
mény vagy kompromisszum sem segíthetett. Teljesen meg kellett volna 
tagadnia énjét, azt az énjét, amely szeizmográf érzékenységgel jelezte 
létét. Erre gondolván Picasso mondata jut hirtelen eszembe 1932-b ől, 
tehát Farkas korából: »Ha a dolgok mélyére tekintünk, minden, amit 
az ember birtokol, az a saját énje. Az én az ember hasában lev ő  ezer 
arcú nap. A többi nem számít.« Farkas vigyázott erre az ezer arcú nap-
ra. Annyira vigyázott rá, hogy még fizikailag is húsz évvel túlélte korát, 
pedig ez a peregrinusi világ könnyen átalakulhatott volna egy paJicsi 
Quinto de Sordóbeli festészetté, hiszen ez a Goya—Redon-féle vonal 
létezett Farkasban, ha másként nem, akkor a szinte természet feletti 
érzékenységében. Az álmok és a narkotikus víziók ábrázolásának ke-
resése elvonta Farkas figyelmét az akkor divatban lev ő  tudat alatti 
erők kutatásától. Éppen ezért Farkas Béla festészetünk legmarkánsabb 
egyénisége. Ezért nem lett bel őle se Redon-, se Munch-epigon, ezért na-
gyon kicsi az érintkezési felület Farkas festészete és a szürrealizmus, 
valamint a sżecesszió között, és valószínű  éppen ezért, harminc évvél 
a halála és idestova fél évszázaddal Peregrinusainak útra kelése után 
kezdjük látni és mérni művészetének dimenzióit. 
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BELA DURANCI  

A SZÍNEK És VONALAK  POÉTÁJA 

A vajdasági mezővárosok és városok régi polgári épületeinek lakásfalai  
-  főleg Szabadkán,  Üjvidéken  és  Zrenjaninban -  csodálatos meséket 
mesélnek. A szinte az egész falat  beborító  sok kép alig hagy helyet az 
idővel elsötétült falfestés egy-egy kis részletének. Aztán itt-ott vilá-
gosabb négyszögek, akár a napsugarak nem érte test szégyenl ős ré-
szecskéi, arról tanúskodnak, hogy a hanyatló régi er őt és jólétet meg-
törte a szükségszerűség: el kellett adni egy képet, két képet, a képek 
egész sorát, mindmegannyi emléket. 

A figyelmes szemlélődő  bizonyára észreveszi a nagy nevek hami-
sított műveit, amelyek erőszakos tanúságot tesznek egy kikényszerített 
színvonal mellett, felfigyel a kíváncsi, világjáró  vajdaságiak  egy rétegé-
nek széles körű  érdeklődését tanúsító képzeletbeli  filmszalagra,  a fej-
lett ízlésű  mecénásokra, az  anvantgarde-ot a provinciális tespedtségben 
gátló  konzervatív  korlátokra, arra a korra, amelyben a nemesi ismer-
tetőjelek hordozói mellett újságírók, orvosok, keresked ők, kocsmáro-
sok, tisztviselők és szabók voltak a művészet fejlesztésének szenvedé-
lyes élharcosai, mint a vajdasági képz őművészeti élet valóságának, jó-
indulatú, nehézkes, csalódott, elveszett »eladott lelkei. 

Mesélnek a falak! 
A szerencsétlenül fekete lakkal bekeretezett patinás é rtékek és az 

értéktelen tarkaságok mellett, melyeket gyakran az arany susogással 
összefonódó  gipszlevelek  kerete hivato tt  megfelelő  színvonalra emelni, 
szinte elfojtottan vonulnak végig a szellem és a tehetség szerény 
gyöngyszemei. 

A valóságos vagy hamis fénynek ebben az egyvelegében még min-
dig ott lebegnek szégyenl ősen a színekben szikrázó, de vonalakkal kor-
dában tartott csodálatos  pasztellek,  amelyek első  pillanatban kulisszá-
nak tetszenek, aztán meg egy felkavart lelkiá llapot világainak, amelyek 
fehér hangsúlyokkal és fekete vonalakkal aláfestett lila, kék, sárga és 
zöld árnyalatokban ujjonganak. Csak úgy mellékesen elolvasható az 
aláírás is: Farkas B. 

Farkas  Béla (1894-1941) még mindig nem fogl alja el az őt meg-
illető  helyet a fent említett falakon. A kiállítások,  anekdóták,  ellent-
mondások és a tragédia ellenére ez a fest őművész még sokkal inkább 
csak a szóbeli hagyományokban  van jelen, mintsem a két háború kö-
zötti évtizedek képzőművészeti örökségében. 

A nem eléggé hangzatos név és a feledés rétege mellett, úgy gon-
dolom, az az oka ennek, hogy a  paszte]l  mint képzőművészeti technika 
nagyon is igénytelen, no meg a képek keretei is igen-igen gyengék. 
Valahogy  az a benyomása az embernek, hogy a fest ő  a maga szerény 
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méretű  rajziapjait elcserélte, elajándékozta, fillérekért átengedte már 
közvetlenül a rajztömbből, képeinek bekeretezését pedig úgy fogadta, 
mint egy teherrel többet abban a pénztelenségben, amely egyébként is 
gátolta, kiábrándította és elbátortalanította a villamossínek felé vezet ő  
végzetes útján. 

Ennek a rémképeket látó alkotómunkának a villamoskerekek 
alatti erőszakos halálig vezető  életútja számos végtelen kezdet formá-
jában bonyolódott le, kezdve az elsőtől, amely az európai művészet 
avantgardista újjászületésében villant fel, a másodiktól, amely a hábo-
rúból fakadt, a harmadiktól, amely 1923-ban a vajdasági képz őművé-
szek egyesülete önsegélyz ő  akciójának közösségi szellemére támaszko-
dott, a negyediktől...;, az ötödiktől..., a végtelen reményektől a re-
ménytelenségig. 

A Hírlap 1924. április 20-i számában a következ ő  sorokat találjuk: 
»Mindent tudni akartam, mindent át akartam élni, kimentem a 

legveszélyesebb helyekre és ottmaradtam végig... 
A háboru után - sajnos - hosszú stagnálás következik. Nincs 

küzdelem, nincs is kinyújtott kéz, nincs lehet őség. . . semmi. . . semmi... 
csak visszautasítás és további lökések lefelé. Minden erkölcsi er őmre 
szükség van, hogy ne akasszam fel magam... Most talán indul valami 
az egyesületünkkel, én is megint indulni próbálok... Még nem látom 
magam. A jövő ?« 

Ezek a szavak, melyeket az alkotó keser űsége és idegessége mon-
datott ki a tehetetlenség pillanataiban, magukban rejtik a Farkas-m ű-
vek megértésének kulcsát. 

A' Pesten ismert operaénekesn ő, később megbecsült szabadkai 
énektanárnő  fia nem indulhatott neki az életnek megfelel ően kiformált 
ízlés és cizellált érzelmek nélkül. Mindezt a budapesti akadémián sze-
rezte meg bizönyos fenntartásokkal, elvetvén azt a lehet őséget, hogy 
a provincia megszokott képzőművészeti értékeinek alapjain keresse a 
tökéletességet. Hozzá közelebb áll a művészet Új világa, amely kitar-
tóan harcol azért, hogy kivívja magának a helyet a társadalomban. A 
század első  évtizede tele van olyan eseményekkel, amelyek szakítanak 
az ezëréveś  hazug fény kevélységének avult formáival, s a pesti képz ő-
művészeti csatározásokban is a magyar képz őművészet értékes neveit 
juttatta az előtérbe. Kernstok Károly vezetésével tevékenykedett a 
Nyolcak csoportja,  ažzal a jelszóval összhangban, amelyet ez a tekin-
télyés mester így foglal össze: »A festé śben értelmet, fegyelmezett em-
bert agymunkát*. A fiatal Lükács György ezekkel a szavakkal csatlako-
zik,. kifejezvén álláspontját: »A rend és az értékek m űvészete, a meg-
építettség- művéšźeţe mellett. EŻ  Szabó Erviń, Diner-Déňes, Bartók és 
Kodály, Fülep Lajos. és Lukácš György, a Huszadik Század és a Nyugat 
ideje, ámely fejet hajt minden új. és haladó el őtt, ellentétben Benczúr 
akademizmuśáýal Van Gogh, Gauguin, Cézanne és a fauvisták elfo-
gadása. 

Az' avăntgardisták között' többnyire fiatalok vannak,, köztük né-
hányan ennek a vidéknékr á fiataljai közül is. Itt van Pechán. Józ śef, 
Oláh' Sándor. 'Egri 'József mellett Farkas' Béla' is azzal dicsekszik, hogy 
»hósszú stagnálás utánnéhány. er ősebb kép, amellyel alapító tagja let- 











tem  a (megjegyzés: flem mondja, hogy újjáéledt) Budapesti Nemzeti 
Szalonnak.« 

Az  éurópal  művészet erjedésének éveiben járt Farkas iskolába és 
tanulmányozta a képzőművészetet Pesten, Bécsben, Berlinben. Kezdet-
ként Nagybányát említi meg. Ott volt a kecskeméti művésztelepen, 
amelyet Iván3ri Grůnwald Béla vezetett. Festett Kmettyvel és más is-
mert művészekkel együtt. 

1914 elején Berlinben modern díszlettervet készít Reinhardt ber-
lini színháza számára, ás minden bizonnyal találkozik Ernst Stern dísz-
lettervezővel (1876-1954), valamint H. Habermannal (1849-1929) és 
W. Leistikowval, a szecesszió ismert fest őivel is. Díszlettervezőnek lenni 
Max Reinhardt színházában annyit jelent, hogy a művész már kialakult 
egyéni kifejezőerővel és tekintéllyel dicsekedhet. Minden jel arra mu-
tat, hogy Farkas Béla ezekben a sorsdönt ő  években már nem csupán 
»sokat ígérő  tehetség< volt. Fest őművész volt, áki a körülmények ala-
kulása, származása és a színházi kűlisszák mellett eltöltött gyermekévei 
folytán a szecessziót választotta ki finom üzeneteinek legmegfelelőbb 
szótáráuL A fényes reményekkel ás nagy ambícióval induló díszletter-
vező  előtt azonban egyszerre csak lehullott az els ő  világháború függö-
nye, ás Farkas ig felcserélte a színházi öltözéket az egyenruhával, nem 
bújván ki a harcos hivatás el ől, habár görcsösen ellenezte a rombolás 
hivatását. 

A háború befejezése után a fest őművész egy ideig nem talál ma-
gának alkalmas talajt, amelyben nevelgethetné m űvészetének gyenge 
növényét. Beleolvadván a provincia fojtogató légkörébe, távol az ener-
giát adó és a fejlődés ellenőrzését lehetővé tevő  központokt61, Farkas 
Béla bekapcsolódott Vajdaság képz őművészeti életébe. Öntudatlanul, 
csakúgy, mint sokan mások, felült »már elismert tekintélyének piedesz-
táljára, rutinosan kamatoztatva háború el őtti ecsevonásait és a deko-
ratív díszlettervezés alaposan áttanulmányozott motívumait, amelyek a 
háború előtt modernek voltak, de az idő  túllépet rajtuk. 

Az az egyéni dráma, amely néhányév múlva bekövetkezik a meg-
torpant kezdetek sorozatában, keser űséggel, kiábrándultsággal, melan-
kóliával tölti el Farkas kulisszáit, külön életet adván a paszteUeknek a 
halál küszöbén. 

A rajzlapok, amelyeknek egész idő  alatt mindig ugyanaz a sémája: 
két sík, köztük leginkább emberi figurával, mintha színpadi deszkákon 
állna, olyan megvilágításban, amely a színpad fényhatásaira emlékez-
tet, egy egészen új dimenziót kapnak - az érzéki csalódás kisugárzását. 

A színeknek ás vonalaknak ez a poétája, ez a kifinomult ízlés ű  író, 
titkolván lidérceinek lángját, olyan örökséget hagyott ránk, amelyet 
életében titkolt, s amelyet mások lefitymáltak, egy színekkel, a pasz-
te]]kréta bársonyos árnyalataival megfogalmazott gazdag lelki élet örök-
ségét, amely a rajzpapíron egybeolvasztotta egy bonyolult egyéniség 
minden dilemmáját. Minthogy képtelen volt minden egyébre, Farkas 
Béla a maga művészetének bilincseivel, mint egyedüli lehetőséggel élve, 
nem találta meg a kivezet ő  utat az elvarázsolt körb ől. A keserű  sors 
díszleteivel kitöltött élet előadása azon a helyen ért véget 1941. október 
13-án, ahol a villamos leggyorsabban robog Pálics felé. Ez az év az első  
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világháború tartalékos tisztjének meghozhatta volna »az üldözött nem-
zeti kisebbségi« hamis fényének kicifrázott képkeretét. A fest ő , a hu-
manista, az élet örvényében elhervadt levél azonban a végtelenség 
kristályos mélységeit választotta, pasztelljeit hagyva maga mögött, hogy 
tovább éljenek mocsoktalanul. 

Amikor ma kiemeljük a hozzájuk nem illő  keretek bilincséb ől eze-
ket a törékeny rajzlapokat, amelyeket egy alkotó élet festékpora borít, 
Újra felfedezzük Farkas Bélát. A két háború közötti vajdasági képz ő-
művészeti élet viszonylatában ritkák az annyira fest ői leírások, mint 
amilyenek Farkasé. A szecesszió művészetének meghosszabbított létét ez 
a művész valami elrettent ő  őszinteséggel töltötte meg, és a lehet ő  leg-
nagyobb mértékben összhangba hozta érzéseit az anyag és a gesztus 
lehetőségeivel. Művészete nem valami idejétmúlt m űvészet visszhangja, 
még akkor sem, ha anakronizmusnak hat a stílusa a keletkezés pilla-
natában, mert rajziapjain a személyi megnyilatkozás útján sikerült ki-
fejeznie egy nemzedékkel való összeforrottságát, amely tanúja volt egy 
sötét és bizonytalanságokkal teli, az elmúlt háborúra való emlékezéssel 
és az elkövetkező  újabb háborúra való elrettentő  előkészületekkel terhes 
kornak. 

Fordította:  i-r 
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ÉGTÁJ  

VIADIMIR DANIĆ  

A  NEMZETISÉGI  VISZONYOK KÉRDÉSEI  SZABADKÁN  

Környezetünkben az utóbbi években a nemzetiségek közötti viszony terü-
letein jelenlevő  alapvető  kérdés a következő  dilemmában jut kifejezésre: 
vajon kell-e és milyen mértékben kell hangsúlyozni ezt a nyitott kérdést, 
amikor a fejlődés egész folyamata a viszonyok fokozatos kiteljesedéséhez és 
a nyitott kérdések túlhaladottságához vezet; vajon szükséges-e a Komniu-
riista Szövetség külön elkötelezettsége. Ebben jelen van bizonyos félelem 
is, hogy az egyes nyitott kérdések vizsgálata negatív jelenségeket, soviniz-
must stb. válthat ld. 

A Kommunista Szövetség politikája az utóbbi id őben jelentős mérték-
ben megerősödött a nemzetiségi jogok nagyon széles fronton való megva-
lósítása terén, különösen a kétnyelvű  közigazgatás terén, a közoktatási tevé-
kenységben, a kulturális munkában stb. A politikai életben a mozgások 
nem kísérik ezeket a folyamatokat, s olyan jelenségek adódnak el ő, ame-
lyek az elemzés és az állásfoglalás szükségességére intenek. 

Ha azokat a nagy, tömeges eredményeket szemléljük, amelyeket a for-
radalom és a KSZ politikája teljes egészében ás itt, Szabadkán Is elért a 
nemzetiségek közti viszony területén, azután pedig azt, ahogyan  a KSZ 
tudomásul vette a társadalmi viszonyok ás a nemzetiségek közti viszonyok 
fejlődése során mutatkozó jelenségeket, akkor itt bizonyos eltérésnek, helye-
sebben lépésvesztésnek vagyunk a tanúi. A Kommunista Szövetségben érez-
hető, hogy bizonyos kérdésekben jelen van az eszmei-politikai érzéketlenség 
jele, s ez valójában az egyenjogúság teljesebb megvalósításának a fékez ője. 

Mindazok a dilemmák ás nyitott kérdések, amelyek  sz  utóbbi időben 
a szabadkai többnemzetiség ű  környezetben jelentkeznek, részben az örö-
költ nemzetiségi probléma termékei, részben pedig azért kerülnek el őtérbe, 
mert hiányzik e kérdéskomplexum társadalmi lényegének ismerete. 

A nyitott kérdések skálája elég nagy. Vannak olyan  vélemények Is, 
hogy a nemzetiségek közti viszony kérdésében semmiféle probléma nincsen 
(ezeket a KSZ községi vezet ősége találja ki), minden világos ős minden a 
legnagyobb rendben van. Vannak Olyan vélemények, hogy a kommunisták 
már azáltal, hogy a KSZ szervezetébe tartoznak, mentesek a nacionalizmus, 
a sovtinizmus jelenségeitől, s hogy a szűk nacionalista keretek felett áU-
nak. Ugyanakkor érvényben Van egy Olyan felfogás Is, amely szerint az 
egyetlen helyes út a nemzeti szűkkeblűség túlhaladottsága, a nemzett egyéni 
alkatok tagadása egy egységes jugoszláv nemzet nevében, amely magától 
eltörli a különbségeket ás megszünteti az ellentéteket. Attól az alapjában 
véve romantikus kiindulási ponttôl, amely szerint nincsenek nyitott kér-
dések, addig a nacionalista áUásponilg amely a fejl ődés további során 
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tagadja a nemzeti egyéni alkatot, hellyel-közel még sok más jelenség, állás-
pont, vélemény van, amire abban a szervezetben, ahol elhangzottak, sem 
választ nem kapnak, Sem álláspont nem alakul ki egy-egy ilyen vélemény 
körül. Vannak, akik a valóság előtt becsukják a szemüket, ezt cselekszik 
a nyitott kérdésekkel kapcsolatban is, s különböz ő  vitatható, sőt nyíltan 
reakciós állásponttal menekülnek a valóságtól az eszmei és politikai elvte-
len alkalmazkodás területeire. Mindezt azért teszik, nehogy - isten ment-
sen tőle - lerombolják a harmonikus viszonyokról alkotott illúzióikat. Az 
ilyen szemlélet kimondott képvisel ői a Subotičke novine szerkeszt ősége, a 
SEVER egyes szervezetei és néhány szervezet Bajmókon. A kommunisták 
álláspontjaikat és politikai és eszmei aktivitásukat nem alapozhatják az 
idealizált egységre, csakis a valóságos viszonyokra, hogy az akció sikere-
sebb legyen. 

Ezek miatt a jelenségek miatt fel 'kell mérnünk a valóságos viszonyo-
kat s ezekre építeni eljövend ő  aktivitásunk programját, hogy a jelenségek-
kel szemben nap mint nap készen álljunk és alkalmasak legyünk arra, hogy 
minden helyzetben időben és helyesen cselekedjünk. 

Szabadka meglehetősen összetett, soknemzetiség ű  néprajzi szerkezete 
a népvándorlás idején alakult ki. Ennek a területnek a betelepítése a Határ-
őrvidék létesítése előtt és alatt ment végbe. Több népcsoportot telepítettek 
akkor ide, az eddig úgyszólván lakatlan területekre. A lakosság külön stá-
tust élvez az akkor szület őben levő  Osztrák—Magyar Monarchia határvidé-
kén. A különféle népcsoportok letelepedésének és életük els ő  lépteinek ezen 
a területen egy közös jellemzője volt: harc a fennmaradásért, az élet fenn-
tartásáért. Ebben az alapvet ő  létfenntartási és emberi kérdésben mér a 
XVI. és a XVII. században megmutatkoztak a közös érdek kialakulásának 
jegyei. Ezek a közös érdekek kés őbb, több ízben is fejújultak és megerő-
södtek egészen napjainkig, mindén helyzetben, amikor az alapvet ő  létérde-
kekről volt szó. 

Nem szabad szem elől téveszteni, hogy Szabadka lakosságának össze-
tétele a kapitalizmus megjelenése, a nemzetek és a nemzeti öntudat létre-
jötte előtt alakult ki. A kapitalizmus kialakulásával kiélez ődtek az osztály-
ellentétek, s ezt kísérte az Új típusú állam kialakulása is. Az állam kez-
detben ezen a területen nem a h űbérurakra támaszkodott, 'hanem a határ-
őrvidék'i katonai szervezetekre. Az egyes népcsoportok joga és befolyása 
ebben az id őszakban attól függött, hogy mennyiben vette ki részét a katonai 
vállalkozásokból, különösen a törökök ellen vívott harcokból. Az állam kia-
lakulásának és a nemzet születésének következ ő  jellegzetes vonása ezen a 
területen is - ahol sokféle nyelvű  és vallású népcsoport élt - az a harc 
volt, amely az uralkodó nemzet hatalmának kivívásáért folyt. Ez a harc 
különösen akkor éleződött ki, amikor megjelentek a politikai pártok és 
követelték a hatalom 'megosztását. A hatalomért folytatott harc évszázado-
kon át jellemzője volt az osztályuralomnak ezen a vidéken azzal a lényeges 
történelmtj ténnyel, hogy ezek a nemzetiségi csoportok a nagyon kegyetlen 
elnemzetietlenítő  intézkedések mellett is meg őrizték nemzeti egyéniségüket. 

II. 

A nemzeti uralomért folyó harc az osztályuralom egész korszakának a 
jellemzője. Egymást váltották az államok ('Osztrák—Magyar Monarchia, Ma-
gyarország, régi Jugoszlávia), de a lakosság egyes, meghatározott részeit 
mindig megfosztották a jogaitól gazdasági és nemzetiségi tekintetben  is.  Az 
elnemzetietlenítés intézkedései, ami egyébként a t őkés kizsákmányolás egyik 
része volt, gyakran nagyon kegyetlenek voltak: a nyelvhasználat megtiltása, 
a vezetéknevek és nevek megváltoztatása, a nemzeti kultúra fejlesztésének 
korlátozása stb. Nyilvánvaló, hogy ennek az elnemzetietlenít ő  folyamatnak 
az eredményeit els ősorban a gazdaságilag uralkodó körökben (a nagybir-
tokosoknál és állami tisztviselőknél) érték el, míg a lakosság tömege meg- 
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Őrizte a maga nemzeti egyéniségét. Hogy ezek az intézkedések milyen dur-
vák Voltak, azt legvilágosabban a lakosság  összeírása  mutatja meg. 1953-19  
egyetlenegy Összeiráa sem ad tiszta képet a lakosság igazi nemzetiségi  ösz-
szeté'teléről, de vaamennyl  együttvéve igen szemléltet ően megmutatja azt, 
hogy milyen eszközökkel, milyen durva hamisításokkal éltek, hogy ural-
muk  túlsűlyát bebizonyitsák. És mindezt a munkásember hátán és a mun-
kásember ellen hajtották végre. 

Szabadka nemzetiségi összetételében bizonyos változások nem csupán 
és nem elsősorban a nemzeti uralom és az elnemzetietlenít ő  politika követ-
kezményei. Még két döntő  tényező  van itt: 

Szabadka rendkívül erős gazdasági fejlődése éppen abban az id ő-
szakban; 

Az uralkodó nemzetek államapparátusának hatása a nemzetiségi 
összetételre. 

Szabadka igen gyors és lendületes gazdasági fejl ődése a XVIII. és a 
XIX. században a lakosság számát is  alyen  ütemben gyarapította. (1840-ben 
a városnak 40000 lakosa volt,  1900-ban  már 90000.) Mivel területe nem 
volt hűbéri birtok, hanem külön státussal rendelkez ő  mezőváros, majd sza-
bad királyi város, ez a gazdasági tényez ők alapján lehetővé tette Új lako-
sok beáramlását. A XVIII. század elején különösen el ősegítették a  kisipar  
fejlődését, később az ipar, a közlekedés fejlesztése került sorra, s mindez 
hatott a nemzetiségi összetétel megváltozására ig. Az  di  lakosságot nagyon 
széles területekről, s különösen a hegyvidékekről hozták ás szükségszerűen 
megtartották annak a területnek a sajátosságát. A lakosság összetételében 
ez a változási folyamat, amely szociális és nemze tiségi  tekintetben Is  Icife-
jezésre  jut, a fejlődésnek egy  áflandó  kísérőjelensége, ami ma is folyamat-
ban van. Szabadka lakosságának ma 67 százaléka született szabadkai. 

Az osztályuralmi kormányrendszerek és államok  -  éppen osztályi 
elhatároltságuk miatt  -  helyesen föl sem vethették és még kevésbé old-
hatták volna meg a nemzeti egyenjogúság kérdését. Az  osztálypozíciók  szük-
ségszerűen a hatalom pozíciói voltak, az uralkodó nemzetet pártfogolták, 
jobbik esetben egyezség ás a hatalom bizonyos megosztása. A burzsoázia 
internacionalizmusa Szabadkán is csak akkor jutott kifejezésre, amikor a 
kizsákmányoló osztály érdekeit kellett megvédeni. Ilyen keretek között nem 
érvényesülhetett a nemzetiségek köz ti  viszony politikája, csupán a nacio-
nalista. politika. Az uralkodó osztály és társadalom osztályi lényege csak a 
kizsákmányoló logikájával oszthatott nemzeti igazságot. És ez azt jelen-
tette, hegy egyesek jogait megnyirbálta, hogy mások  uralmát  ezáltal biz-
tosítsa. 

Az Osztrák—Magyar Monarchia Idejében egy egész rendszer dolgozott 
azon, hogy e terület horvát és szerb lakosait elnemzetietlenítse. Ugyanakkor 
megfeszített erővel dolgoztak a nem magyar lakosság er őszakos elmagya-
rosításán. 

Az Osztrák—Magyar Monarchia összeomlása u tán Jugoszlávia megala-
kulásával a  szabadkai  horvátok megérték nemzeti felszabadulásukat. Köz-
ben kiderült, hogy mindez csupán illúzió volt, amit a régi Jugoszlávia nép-
ellenes kormányai egyhamar szétzúztak. Az állam v édte az uralkodó osztály 
érdekelt, s nem tett semmit sem a szerb, hát még más népek érdekeiért. 

A magyarokat, akár a többi kisebbséget, a régi Jug oszláviában  teljeSen  
megfosztották nemzeti jogaitól. 1941-ben e terület magyar lakosságának egy 
része úgy élte át az eseményeket, mint a nemzeti felszabadulást. Nemzeti 
elragadtatása na gyon hamar lelohadt Horthy fasiszta uralmának terhei alatt. 
A fasizmus a magyaroknak sem nyújtott mást, mint a lakosság hatalmas 
többségének a jogfosztottságát. 

Ez az egész időszak, viszonylag elég hosszú, nem hozhatott mást, mint 
a nemzetiségek közti viszony kiéleződését, mert lényege, a kizsákmányolás 
nem kerülhette meg az embe ri  jogoknak ezt a területét sem, a burzsoázia 
Viszont a nemzeti türelmetlenséget igen busásan felhasználta saját é rdeké-
ben. Az osztályideológia, a birtokbavétel, a kizsákmányolás Ideológiája mély 
nyomokat hagyott az emberek közti viszonyoknak ezeken a területein Is. 
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Ezen a területen a horvátság az egyetlen nemzetiség, amelynek itt 'neir 
volt meg a maga államisága. Az elnemzetietlenítés és a nemzeti jogok kor-
látozásának 'id őszaka benne hagyta meg a legményebb nyomokat. Nemze-
tileg nem élte ki magát, s ez a ki nem éltség sok nyitott kérdést, homályi 
hordoz 'magában, és azt a féltést, hogy nemzeti egyéni alkatát elnyomá 
fenyegeti. Ennek következtében rendkívül érzékeny mindarra, amiben nem-
zeti sajátosságai, joga, népszokásai, hagyományai elé állított akadályokal 
vél fölfedezni. 

Szabadka határvárosi helyzete is - részben a nemzetiségi összetétci 
hatása alatt, részben pedig az uralkodó burzsoázia politikájának következ-
tében - kedvezőtlenül hatott a város termel őerőinek kifejlődésére. A gaz-
dasági pangás csaknem fél évszázadig tartott. Volt id őszak (1938-1941) 
amikor erőfeszítéseket tettek ennek a kérdésnek a megoldása érdekében. 

A munkásmozgalom fejlődése Új elemeket visz be a nemzetiségek közti 
viszonyokba. A munkásmozgalom megszervezésének kezdetén, a XIX. szá-
zad végén egy Új folyamat indul: minden nemzetiség ű  Itizsákmányoltat 
egyesíteni az emberi jogokért folytatott, a kizsákmányolás és a kizsákmá-
nyolók ellen folyó harcban. Magától értet ődő, hogy az új történelem forra-
dalmi készülődésében Szabad'ka dolgozó népének egysége létrejött. Hason-
lóképpen kifejezésre jutott ez az egység mindazokban a megmozdulásokban, 
amelyek az októberi forradalom hatása alatt jelentkeztek Európában. A 
Magyar Szocialista Köztársaság, az 1920-as nagy sztrájk, a Jugoszláv Kom-
munista Párt negalak1tása, a szakszervezetek, harc a régi Jugoszlávia nép-
ellenes kormányai ellen; a párt és a szakszervezetek politikai akciói, a 
tömeges sztrájkok, az 1941-es tömegtüntetés visszhangja és a 41-es akciók: 
mindez Szabadka sok nemzetiségb ől összeforrt munkásosztályának állandó 
forradalmiságát bizonyítja. A pogromok lelassították, de nem szakították 
meg a mozgalom terebélyesedését, harcosai többek között abból Is er őt me-
rítettek, hogy az osztályérdekek megegyeztek a nemzetiségi érdekekkel. 
Szabadka munkásosztályának egységét és ellenállóerejét 1941 terhe sem 
törte meg, még akkor sem, amikor a politikai vezet őket kivégezték, s egy 
időre megbénították az aktivitást. 

A munkásosztály és a dolgozó emberek egysége különösképpen kife-
jeződésre jutott az Új, szocialista Jugoszláviáért, a szocialista társadalmi 
viszonyokért folytatott harcban. Az ország újjáépítésének korszaka a leg-
szebb bizonyíték erre. A rohammunkások százai és százai kerültek ki vala-
mennyi nemzetiség soraiból. Ifjúsági brigádok 'Indultak útnak a munka-
helyek felé. A Tájékoztató Iroda Id őszaka újabb bizonyítékát adta a szabad-
kai dolgozók egységének. A gazdasági blokád súlyos megpróbáltatásainak 
idején (1950-t61 1953-ig a foglalkoztatottak száma húszezerr ől tizenhatezerre 
esett) a város dolgozóinak a legf őbb feladata, hogy a nehézségeket minél 
eredményesebben áthidalják. Jóllehet Szabadka határváros és igen er ős 
nyomást gyakoroltak az emberek nemzeti öntudatára, az ellenállási moz-
galom megszervezésére való felhívással a város magyar nemzetiség ű  lako-
sait senki nem mozdította meg, semmilyen komolyabb politikai probléma 
Szabadkán nem volt. Ellenkez őleg: az ország kiépítése terén Példás ered-
ményeket értek el. 

A jobb életfeltételekért folytatott harc természetes követelmény. Sza-
badka többnemzetiségű  lakosait a történelem évszázadokon át a közös életre 
tanította; közösen harcoltak a jobb életföltételekért, de a különféle nép-
ellenes kormányok, a reakciós politika hatalombitorlói megakadályozták 
Őket abban, hogy közös céljukat elérjék. 

Az önkormányzat bevezetésével min őségileg új korszak kezd ődött gaz-
dasági életünk fejlődésében, s ezzel egyidej űleg a város társadalmi és poli-
tikai vlszonya'iban is. Az önkormányzat és az Új termelési viszonyok, Új, 
széles lehetőségeket nyitnak a nemzetiségek egységének fokozottabb meg-
szilárdításához. Mivel az önkormányzati viszonyok 'hatalmas alkotói er őket 
mozgósítanak, így ezzel Új időszakot nyitnak az általános és a nemzetisé-
gek közti viszony fejlődése előtt. A letűnt időszakban a város lakosainak 
egysége akkor jött létre, amikor haroolnhik kellett puszta létükért, a kizsák-
mányolás és a nemzeti elnyomatás ellen, sz önkormányzat korszakában a 
lakosság egységének Új bizonysága a harc a jobb életföltételekért. Társa- 
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da]munknak  ez az Új, alkotói, forradalmi mozgása a nemzetiségek közti 
viszony területeit Is új elemekkel gazdagítja. Az a törekvés, hogy minél 
gyorsabban haladjunk előre és túljussunk a múlt minden maradványán. 
gazdasági és társadalmi tevékenységünket ezer és ezer ember alkotó szelle-
mével telíti meg: a munkások és az értelmiségiek teljes arccal fordulnak 
az új termelési viszonyok. az  önkormányzat és a munka szerinti elosz-
tás felé. 

Az osztálytársadalom és az osztályviszonyok korszakának összegezé-
sekor két fontos mozzanat kerül előtérbe: 

az osztálytársadalom korszakában sem az egyetemes, sem a nemze-
tiségek közötti viszonyok kérdését nem lehetett fölvetni, sem megoldani az 
adott társadalmi berendezkedés keretein kívül. Ezért az anyagi viszonyok 
működési területén szükségszerű  Volt  a kizsákmányolás, s ez átkerült a fel-
építmény működési területeire is és a nemzetiségek közti viszony tekinte-
tében az uralkodó körök nacionalizmusában jutott ki.fejezésre: egyszóval az 
elnemzetietlenítést vagy a nemzetiségi jogok csorbítását jelentette; 

ugyanakkor a munkásosztály, a dolgozó emberek a Jugoszláv Kom-
munista Párt következetes marxista álláspontjának, s különösen annak 
köszönve, hogy Tito elvtárs harminc évvel ezel őtt a párt élére került. a 
szolidaritás, a nemzetköziség szellemét fejlesztették, s már akkor el őkészí-
tették az Új társadalmi viszonyok előfeltételeit, melyek között a fölszaba-
dult dolgozó ember helyzete teljes lehetőséget nyújt a nemzeti egyenjogú-
ság érvényesítéséhez; 

ezt a korszakot történelmileg még nem dolgozták fel, politikai kiér-
tékelése sem készült még el. Ennek következtében e kérdés körül Igen sok 
a mlsztifikáció, a visszaélés; a valóságot elferditik, a nemzetiségeket meg-
terhelik olyan vétségekkel, amelyeket az uralkodó osztály hatalomhordozói 
követtek el, de ugyanígy előfordul saját árulóik ás elnyomóik eltitkolása, 
takargatása. 

A forradalom győzelme Új viszonyokat teremtett társadalmunkban. Ki-
alakultak az Új termelési viszonyok, meghonosodott a munkásönigazgatás 
és a munka szerinti elosztás. A dolgozó ember helyzete Új dimenziókkal 
gazdagodott. A szocialista társadalmi viszonyok új minőségekkel gyarapí-
tották a nemzetiségek közti viszonyokat 4s. Jugoszlávia népeinek testvéri-
sége és egysége a KSZ következetes politikájának és forradalmunknak egy-
azon mértékű  eredménye. A testvériség-egység egyik jelent ős tényezője 
további fejlődésünknek, est már maga a valóság is bebizonyította, mint 
ahogyan azt Is, hogy a dolgozó ember részt vesz a termelőeszközök irányí-
tásában és a munka eredményeinek értékesítésében Is. 

A KSZ szabadkai szervezete a háború utáni id őszakban Igen komoly 
eredményeket ért el a testvérség-egyaég szeUemének er ősítése és a nem-
zetiségek közötti viszony fejlesztése terén. Ezek az eredmények mindenütt 
Jelen, vannak, megnyilvánulnak a kétnyelv ű  közigazgatásban, az Igazság-
szolgáltatásban, a kétnyelv ű  'közoktatásban (ezen a téren Szabadka kezde-
ményezése jelentős mértékben gazdagította a jugoszláv gyakorlatot), a ká-
derpolitikában stb. Ami rendkívül lényeges dolog, a nemzetiségek közti 
viszony fejlesztése terén igen jelent ős eredményeket értünk el, 8 mindig 
jelen van a féltő  gond, amely az elért eredmények meg őrzésére és a test-
vériség-egység szellemének továbbfejlesztésére irányul. 

Amikor a nemzetiségek közti viszony jelenlegi helyzetét ás id őszerű  
kérdéseit felmérjük, két különböző  álláspontnak és értékelésnek vagyunk 
• tanúi 

1. A kommunisták egy része ezt a helyzetet a hivatali helyzetb ől, annak 
• pozíciójából mérlegeli, amit a társadalom, az állam biztosított. Ezekb ől 
kiindulva a helyzet a következő : a jogok biztosítva vannak, lehetőség nyílik 
arra, hogy bárki az anyanyelvén (nálunk a nemzetiségek nyelvén) közle-
kedjék, végezze dolgát a közhivatalokban, lehet őség van arra, hogy Iskoláit 
anyanyelvén végezze el, ugyanez a lehet őség adva van az önigazgatási szer-
vek és a politikai szervezetek vezet őségeinek választásánál, tehát mindenki 
éljen a maga jogával. Mivel a jogok durva megsértésér ől jelentés nem érke-
zik, kialakul az idealista megelégedettség légköre, mert nincsenek kiélez ő- 
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dött  helyzetek. Az ilyen kiindulási pontok olyan lehetőségeket teremtenek, 
hogy az egység és a szolidaritás függönye mögött igen különféle, s őt reak-
ciós  áUáspontok  is érvényre jutnak, amiről később majd  szó  lesz. Az ilyen 
felfogásokban az az álláspont uralkodik, hogy az eszmei-politikai akció 
voltaképpen eszköz arra, hogy ott lépjen közbe, ahol kilengés történik, nem 
a nemzetiségi jogok veszélyeztetésével (egyébként  reagálnának  az  unita-
ristikus  és más álláspontokra Is, melyek jelentkeznek), hanem az érvényben 
levő  jogok  megsértésével.  A nemzetiségek közti viszonyok ilyen, lényegében 
adminisztratív felfogása arra utal, hogy a nemzetiségek közti  viszonyokban  
mutatkozó  szocialistaellenes  jelenségekért a saját  környozeteden  kívül »ke-
resd a bűnöst. Egyesek az ilyen követeléseikben Igen erélyesek, követelik 
a községi vezetőség leváltását is, mert olyan kérdések vizsgálatára szánta 
el magát, amelyek nincsenek összhangban a kialakult, idealizált  felfogá-
sokkal.  

2. A kommunisták egy  másik része más  pozíciókból  kiindulva máskép-
pen  néz ezekre a problémákra. A forradalmár alapvet ő  tulajdonsága  -  és 
azért forrada lmár  -  abban nyilvánul meg, hogy  nem békél meg az adott 
helyzettel, ha ez jobb Is lehet. A marxista elmélet ős a  KSZ  gazdag gya-
korlata komoly alapot nyújt a kommunistáknak a nemzetiségek közti  vizo-
nyok  megoldásához, ezen az úton haladhatnak tovább, hogy az Új feltételek 
ás Új felismerések alapján új megoldásokkal gazdagítsák ezt a gyakorlatot. 
Ha ebből a forradalmi alkotó álláspontból indulunk ki, nem lehetünk elé-
gedettek az adott helyzettel, azzal, amit eddig elértünk. A kommunista ezz-
mci-politikai aktivitását csak reális viszonyokra építheti. Nem engedheti 
meg magának azt a luxust,  hogy  kispolgári ábrándokban  ringatódzék  és 
beleképzelje magát Olyan viszonyokba, amilyeneket mi szeretnénk, ha l en-
nének, mert csak Így  menekülhet meg a szükségtelen álmodozásoktól ás a 
kiábrándulástól. Amennyiben tovább fejlesztjük az önkormányzati viszo-
nyokat, s ezáltal elmélyítjük a nemzetiségek közötti viszonyokat, számol-
nunk kell a kísérőjelenségekkel is, olykor az ellenállással Is, mert ezek mind 
a reális fejlődés  kísérői.  A társadalmi viszonyok lehetővé teszik, hogy  azok 
•a jelenségek is felszínre kerüljenek, amelyek eddig a valóság bürokratikus 
megszépítése mögé húzódtak. Ilyen jelenségek vannak, ás  valószínőleg  lesz-
nek Is, amíg különbség lesz ember ás ember között. 

Megemlítek néhány  -  véleményem szerint jelentős  -  elemet, amelyek 
igen fontosak a  KSZ  aktív viszonya szempontjából a nemzetiségek közti 
viszony kérdésében. 

Először: a politikai életben egyes tevékenységek ás politikai szerveze-
tek összetétele eltér attól, amiért mi a nemzetiségek közti vis zonyok fej-
lesztése érdekében dolgozunk. 

A tézisekben megtalálható a  KSZ  községi szervezetének nemzetiségi 
összetétele. Ez több  nyitott kérdésre rámutat. A tagság nemzetiségi Össze-
tételének két lényegbe vágó jellegzetessége van. 

Az egyik: a tagság össz etétele nem fejezi ki híven Szabadka egyes  
nemzetiségeinek  részvételét, különösen a ma gyarok és a horvátok jelenlétét 
a tagság soraiban. 

A másik jellegzetesség, hogy a  KSZ  összetétele lényegesen hat a poli-
tikai szervezetek összetételére és aktivitására is. 

Ma Szabadkán minden hetedik szerb, minden huszadik horvát és min-
den harmincadik magyar tagja a  KSZ-nek. (Jellemző  a szociális összetétel 
is, mert minden harmadik alkalmazott és csak minden hete dik munkás.) 
Most nem az a célunk, hogy behatóbban ismertessük ennek az összetétel-
nek az okait, mégis meg kell állapítanunk, hogy nem tudatosan alak ult Így 
a helyzet. Fel kell tennü nk  a kérdést: a kommunisták Ilyen beosztása miként 
hat ős miként jut kifejezésre a  KSZ  eszmei-politikai szerepének megvaló-
sításában? Mindenekelőtt hangsúlyoznunk kell, hogy  az egyes nemzetisé-
gek soraiban  -  a kommunisták csekély száma miatt  -  nem tudunk elég 
eredményesen hatni, s ez kifejez ésre jut a tagság létszámában és az esz-
mai-politikai  aktivitásban  is. Jellemző, hogy az Önkormányzat a maga logi-
kájával halad fejlődése útján ás jobban kifejezi a lakosság ás az alkalma- 
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zottak  Összetételét ás a valóságos viszonyokat is. Ez különösen kifejezésre 
jut az önkorniánytl szervek összetételében, amely valóban kifejezi gazda-
sági, társadalmi ás nemzetiségi szempontból és a város összetételét. 

Igaz, a Kommunista Szövetség vezet ő  kádere arányosan megfelel a 
tagság összetételének, de nagyon messze van attól az összetételt ől, amely 
a város lakossági összetételének megfelelne, ás még messzebb attól, hogy 
a lakosság arányos részben vegye lii a részét a gazdasági, társadalmi és poli-
tikai élet munkájából. A KSZ összetétele híven tükrözi a politikai szerve-
zetek összetételét ás a bennük végbemen ő  tevékenységet. Ugyanezt a nem 
kielégítő  összetételt találjuk a többi politikai szervezetben Is. Igy például 
a Szocialista Szövetség községi választmányában nem kielégít ő  a magyarok 
ás a horvátok száma. A szakszervezeti tanácsok, alcsoportok összetétele sem 
felel meg a szakszervezeti tagság összetételének. A községi szkupstinában 
1963 óta állandóan csökken a magyarok száma. A politikai élet demokrati-
zálódása a kommunisták állandó, közvetlen hatását bizonyítja, de ugyan-
akkor épp az ilyen összetétel következtében ez a hatás Olyan mértékben jut 
kifejezésre, amilyen mértékben az egyes nemzetiségek jelen vannak a tár-
sadalmi-politikai életben. 

Mindennek kedvezőtlen visszahatása van a politikai akciókra ás a 
politikai életre, mert a poli tikai  szervezetek tagságának jelent ős része a 
politikai történéseken kívül marad. Az ilyen helyzet hatására a KSZ igen 
sok haladó szellemű  ember előtt becsukódik- 

Szervezetünkben mivel magyarázzák a politikai élet ilyen alakulását? 
Az utóbbi időben igen sok olyan vélemény hangzott el, hogy a horvátok 
és a magyarok vallásosak, a horvátok ás a magyarok nem forradalmi lelkü-
letűek, a magyarok politikailag érdektelenek, ezért nincsenek benn a KSZ-
ben, ezért nem jutnak kifejezésre a politikai életben. Ez a felfogás külön-
böző  körökben, különböző  szervezetekben ás vállalatokban hangzott el. Fel-
merül a kérdés: honnan van ez a felfogás, lényegében mit is jelent, miért 
nem bélyegzik meg ott, ahol elhangzik, miért nem teszik szóvá a K.SZ ösz-
szejövetelein, hogy miért nincs több magyar és horvát a szövetség tagjai 
között? Az ilyen álláspont közben mélyen nacionalista és reakciós Is, tekin-
tet nélkül arra, hogy tudatos eszmei megítélés vagy a jelenlegi helyzet egy-
szerű  Igazolásaként jelentkezett. Az ilyen álláspont sérti és értékeiben csök-
kenti az egyes nemzetiségeket, visszatartja attól, ami el őbbre visz, ami for-
radalmi, s ez az az alkotó viszony, amely társadalmi gazdasági fejl ődésünk 
során a forradalmi cselekedetekben kifejezésre jutott. A gyakorlat bebizo-
nyította, hogy  sz  az álláspont téves és eszmeileg-politikailag Igen veszélyes. 
Mögötte különféle konformista álláspontok húzódnak meg: az Ilyen állás-
pontok mögé húzódnak azok, akik nem értenek egyet a fejl ődés jelenlegi 
szakaszának folyamataival, mint amilyen a reform, az ilyenek mögé húzód-
nak, sajnos büntetlenül, a mindent tagadó anarchista megnyllatkozások, a 
törtetők stb. Nekünk nem lehet más mércénk a forradalmiság megítélésé-
hez, mint az, begy ici miként viszonylik a végbemenő  folyamatokhoz, melyek 
gazdasági ás társadalmi életünkben végbe mennek, mert a forradalom még 
tart, nem ért véget. A következetes kritérium alkalmazása nemcsak hogy 
gazdagítja társadalmi-politikai életünket, hanem jelent ős mértékben hozzá-
járul a KSZ nemzetiségi összetételének feljavításához, s ahhoz, hogy szocia-
lista közösségünk összetétele teljesen megfelel ő  legyen. A kritérium követ-
kezetes alkalmazása ma alapvet ő  mérce: a forradalmi folyamatokhoz való 
vlszonyulás a forradalmiság ás a politikai hovatartózandóság mércéje. 

Az utóbbi időben, szabály szerint illegálisan (illegálisan abban  sz  érte-
lemben, hogy nem az összejöveteleken hangzik el, hanem úgy »bizahnasarnc 
folyosói ás kávéházi beszélgetések közben), mindinkább kifejezésre jut  sz 
az aggodalom, hogy elkövetkezik a község legnépesebb nemzetiségének, a 
magyaroknak »újabb« uralma. Ez az egyenjogúság niegvalósftásának ered-
ményeivel arányosan jelentkezik. Ennek az aggodalomnak az alapjai az 
elmar-adottságban, az emberek tudatában, a régi osztályviszonyokban és a 
nacionalista politikában rejlenek. Amennyiben a mi kiindulási pontunk a 
KSZ politikája - és az kell, hogy legyen -‚ hogy minden embernek joga 
ás lehetősége van személyiségének sokoldalú kifejlesztésére, amennyiben 
elfogadjuk azt, hogy a termelési viszonyokban építjük az ennek teljesen 

193  



megfelelő  nemzetiségek közti viszonyokat is, akkor magunkévá tesszük azo-
kat a társadalmi viszonyokat, amelyek között rmnden egyed, minden nem-
zetiségi csoport éli és élvezi az arányos jogokat a szocialista fejl ődés alap-
vető  kérdései iránti viszonyulásában, valamint a szocialista gazdasági és 
társadalmi viszonyok fejlődéséhez való hozzájárulásában. Már azzal, hogy 
részt vesz a szocialista termelési viszonyok megvalósításában, minden nem-
zetiség hozzájárul minden túlhaladott álláspont, Így a nemzeti domináció 
felülmúlásához. Ámde ez kötelezi minden nemzetiség, Így a legnépesebb 
nemzetiség kommunistáit Is arra, hogy a nemzetiségek közti viszony elmé-
lyítése érdekében végzett munkájuk mellett éberen vigyázzanak és harcol-
janak minden olyan jelenség ellen, amely ezt a folyamatot lelassíthatná. A 
legnépesebb nemzetiség uralmának lehet ősége kerül felmerült dilemma 
valószínűleg ott lelte meg reális alapjait, hogy a horvátok és szerbek prob-
lémáját megoldottnak tekintettük és túl sokat hangsúlyoztuk, túl sokat 
beszéltünk a magyarok egyenjogúságáért folytatott harcról. Közben a hor-
vátoknak ás a szerbeknek is van nem egy nyitott és meg nem oldott kér-
désük, melyeket nekünk, kommunistáknak nem szabad elhallgatnuk. Minél 
jobban megismerjük ezeknek a kérdéseknek a lényegét, annál jobban meg-
oldjuk Őket. A legrosszabb megoldás az lenne, ha ezeket a kérdéseket a KSZ 
megkerülésével oldanánk meg. 

A dolgozó ember alapvet ő  jogait az önkormányzati társadalomban 
közvetlenül valósítja meg. Ez a termel ő  eszközök iránti viszonyában, a 
munka eredményei ás a társadalom iránti viszonyában jut kifejezésre. Itt 
a nyelv Is, mint a kifejezés eszköze, más dimenziókat kap. Ma már nem 
arról van szó, hogy kifejezésre jussanak a kívánságok, tudomásul vegyék 
a közleményeket, a politikai élet eseményeit és tájékoztatás történjék azok-
ról a döntésekről, amelyeket valóra kell váltani. Az állammal való közle-
kedés jogából a nyelv használata Új funkciót nyer. Most nagy megértésre, 
és felelősségre van szükség, hogy a dolgozó ember eredeti jogát megvaló-
sítsuk, nagy megértéssel ás felel ősséggel kell megformálni az álláspontot 
meghozni a határozatot ás megoldani a mindennapi problémákat, amelyeket 
a gyakorlat felvet. Az anyanyelv használatának a joga többé nem Pusz-
tán a nemzetiségi egyenjogúság kifejezése, hanem eszköz, amely által min-
den önkormányzati sejtben a haladó szellemű  szocialista álláspontot meg-
fogalmazzák. Ezért nem szabad megelégednünk az el őadott anyag felülete 
megértésével, csupán csak azért, mert nem közöltük a megfelel ő  értheti 
nyelven, mert helyenként ez az oka a társadalmi-politikai passzivitásnak 
Minél gyakrabban alkalmazzuk a kétnyelv űséget a közös érdekű  kérdések-
ben és döntésekben, annál hamarabb túl leszünk a hivatalos (állami) nyeh 
favorizálásán. És az a gondolat Is egyre jobban megérik majd, hogy abbar 
a környezetben, melyben élünk, egymás nyelvének megismerésére szük-
ség van. 

Az állami központi hatalom leépítésének ás a demokratizálásnak s 
folyamata társadalmunknak Új elemeket és új közéleti funkciókat kölcsön-
zött. Azokban a környezetekben, ahol nemzeti elnyomatás volt, az állam é 
szervei a nacionalista politika el őharcosai voltak. 

Mivel a hatalom mindig erőt képvisel és a kényszer eszközét Is jelen-
tette, az ember minden jogának, Így a nemzeti jogoknak eltulajdonítását Is 
nekünk, a közhatalom hordozóinak olyan összetételéért kell síkra szállnunk 
amely szociális ás nemzeti összetételében a közéleti funkciókat a magáénai 
érzi, és egyaránt vesz részt a szükséges föladatok elvégzésében, az egye 
közéleti funkciók gyakorlásában, s minden nemzetiség arányosan veszi k 
részét az anyagi javak megteremtésében. Ezek szerint, amikor a megfelel Ě  
nemzetiségi összetételről van sző  a közéleti funkciók hordozóinak kiválasz 
tásakor, a kommunisták harca nem a nemzetiségi kulcs érvényesítése érde-
kében, hanem egy sokkal mélyebb emberi ás politikai kérdés érdekéber 
folyik. Az önkormányzati viszonyokban a közéleti funkciók végzése a viszo-
nyok egy részét Jelenti. A közéleti funkciók végzésében az  egyenjogúsá  
politikájának kell érvényesülnie, s ez a követelmény még összetettebbé & 
felelősebbé teszi a kommunisták szerepét a teljes egyenjogúságért folyta. 
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tett harcban. A ml feltételeink között az ilyen követelményeknek eleget 
tenni nem túl nehéz dolog, mert a képzettség szintje, a szociális összetétel 
és a társadalmi-politikai aktivitás minden nemzetiség soraiban egyforma. 

Ez csupán egy része annak, amit a nemzetiségek közti viszony id ő-
szerű  kérdései kapcsán politikai és eszmei tevékenységünkr ől elmondhat-
tunk. Az, amit külön hanúlyoznunk kell, s nap mint nap szem el őtt kel-
lene tartanunk, záradékként a következ őkben foglalható össze: 

A nemeztiségek közötti viszony továbbfejlesztése szocialista társa-
dalmnunk forradalmi mozgásának egy része. A szocialista társadalmi viszo-
nyok magasabb szintje Új távlatokat nyit és új jelenségeket hoz magával. 
Gyakorlatunk (az ellenszegülések) és a legutóbbi jelenségek a »határozat 
ás a »javaslat« körül arra figyelmeztetnek bennünket, hegy jelen vannak 
azok az erők, amelyek meg akarják zavarni fejl ődésünket. A nemzetiségek 
közti viszony, mivel terhes örökség, igen alkalmas ás Igen vonzó terület a 
reakciós álláspontok kinyilatkoztatására. Ezért nekünk minden kérdésre 
felelettel kell készen ál]nunk, minden problémára meg kell keresnünk a 
megoldást, s nem becsukni szemünket azzal a hitegetéssel, hogy minden 
rendben van. 

A kommunista elkötelezettsége a nemzetiségek közti viszony kérdé-
sében nem merülhet Id csupán egy határozat meghozatalában és a nemzeti 
egyenjogúság politikájának elfogadásában. Az elkötelezettségi viszony azt 
jelenti, hegy a meghatározott ás elfogadott politikai álláspontból Új sugal-
mazásokat mentsen, amelyek a mindennapi akciókban segítségére lehet-
nek. Feltételeink között elengedhetetlenül fontos, hogy ez az akció állandó 
legyen. Csak Igy tudjuk tovább er ősíteni a dolgozó emberek egységét, csak 
így tudunk hozzájárulni az egészséges viszonyok fejlesztéséhez és egységes 
összefogással szocialista közosségünk további útjának el ősegítéséhez. 

Négy esztendővel ezelőtt Irta ezt a tanulmányt Vladlmlr ĐaniČ, a felszabadulás utáni 
Szabadka kiemelkedő  kÖzéleti munkása, akit szeptember hetedikén kfsértflnk ki * 
Bajai úti temetőbe. A szöveg időszertlaége mutatja, ki távozott közülünk, I mennyivel 
lettünk szegényebbek a közéleti cselekvés széljárta mez őségein... Viadimir Đan.tĆ  
nem volt teoretikus, a politikai gyakorlatban s a politikai gyakorlatnak élt, de olyan 
tntenzfven, emberségesen elkőtezetten  ás becsületesen, hogy sz örökölt 5 kapott igaz-
ságok hitelét csak az élet próbáján ellen őrfzve méltányolhatta ás a történelmi valóság 
kemény talajára épithette álláspontját. Átlépte. a rövidtávú pragmatikus célok mezs-
gyéit, s otthon volt Szabadka bonyolult szociális közegének '.legrázósabb' s a kis 
komormisták által kényesnek ftélt kérdéseiben, tárgyköretben. Ez a négy esztend ővel 
ezelőtt készült ás a 7 Nap 195?. május 19-i számában megjelent frás a nemzetiségi Vi-
szonyok problémáit elemzi a cselekvés szemszögéb ől: ftéletei, következtetései, meg-
állapftásai ma is időszerűek ás még sokáig időszerűek lesznek. Nemcsak Szabadkán. 
Ezért tartottuk szükségesnek teljes egészében - csupán kisebb stilisztikai változtatások 
eszközlésévej -  közölni. 
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PETKOVICS  KÁLMÁN 

A HAT4LOM RUHĂ T CSERÉL 
(Dokumentumriport) 

Szabadka lerongyolódott a világháborúban. Nyugtalan. Céltalanul kószál 
katonaszökevények. Senki sem tudja, kinek hol kellene lenni. Mindenki a 
utcán... 

Sorok a boltok előtt. Hatalmasodó szabadszájúság. Rokkantak. Hadi 
özvegyek. Hadiárvák. Háború csinálta bánatok a leikekben. 

Augusztusban még csend. Az újságok közölték a Jugoszláv Nemzel 
Tanács megalakulásának hírét. Tisza István Szarajevóba látogatott. Azutá 
megindult a balkáni offenzíva. Bulgária összeomlott. 

Szabadkán csend. 
Szeptemberben Is. 
Szedték a kukoricát. Készül ődtek a vetésre. Októberben kikelt a 

nyugtalanság. Nőtt, növekedett. 
»Piszokság! Krumpkért Órákig sort állni! Hol a polgármester? És a 

urak, •a városházáról? Miért nem áR a polgármester is sorba!« 
Az urak aggódtak. Október elején a magyar urak másképpen aggód 

tak, mint a horvát urak s a szerb urak. A nép? Kenyérért aggódott. Krunip 
liért. Sóért. Hiánycikkekért. Meg a közelg ő  tél miatt... 

Október utolsó napja az őszirózsás forradalomra virradt. Az újságír 
- aki mindig dolgozik - leírja: »Senki sem dolgozik. Az utcán, de f őle 
a főtéren komor, fekete tömeg. A hivatalok konganak... Mindenkinek más 
hol van dolga.«  

Az irodák üresek. 
A boltok zsúfoltak. A polcok veszedelmesen ürülnek! 
»Nincs kérem... Sajnos, elfogyott.« 
Délben a városháza körül leáll a forgalom. A nép valamit vár. Valan 

csodálatos nagy dolgot! 
»Igaz, hogy forradalom van?« 
Az volt. 
Csendes forradalom. 
Turelmes.  
Ez megnyugtatta az urakat. Már nem aggódtak annyira. Érezték: cse 

lekedni kell. Délután megérkezett dr. Pleszkov&cs Lukács,  sz  Új kormány 
biztos.  Mukies  Simon elnökletével megalakult a Nemzeti Tanács. 

Unnepélyes  eskütétel. A kormánybiztos méltóságteljes. Higgadt. »Csa 
semmi kapkodás, uraim... 

A Nemzett Tanácsban két szooiáldemokrata. Kézfogás a munkássá 
képviisetőiveL A munkásság képviselői ezért majd hálásak lesznek... Eg 
darabig. 

A Nemzeti Tanács átveszi a hatalmat. 
A magyarosító polgármester - dr. Bíró Károly - lemond. »Meg ői 

tette az Idők szavát - állapítja meg a Bácskai Hírlap. 
Osszeöleikezik Mukice Simonnal.  Szépeket mondanak egymásnak a ré 

korteselleníelek. Bíró Károly 'belátja: Mukica Simon alkalmasabb a várc 
kormányzására. Bunyevác származék, nem kornprómittáltatta magát. Bix 
Károly érti az idők szavát. 



Muldce  Simon Is ért!.  
Rőgtönhtélő  bíróság alakul. A rend ős béke megőrzése érdekében. 
Otesér  tagú polgárőrség. A rend ős béke megőrzése érdekében. 
A szociáldemokraták  félnek, hogy a hatalom átesűszik teljesen az urak 

kezébe. Munkásőrség alakul. A rend ás a béke megőrzésére. 
A kormánybiztos a társadalmi testületek képvisel őit fogadja. A rend 

ás a béke... Minden a rend és a béke megőrzése érdekében történik. 
A kormánybiztos  a bunyevác polgárok küldöttségének megígéri a nem-

zeti egyenjogúságot. A szabad fejlődés lehetőségét. Egy kicsit több hatalmat 
fitogtat, mint amennyivel rendelkezik. A leggyengébb nemezetnek külön 
gyámolítást ígér. 

A leggyengébb nemzet egyáltalán nem érzi magát leggyengébbnek. 
A rend és a béke megőrzése érdekében... 
Ojabb  fogadás. Szociáldemokrata küldöttség a kormánbiztosnál. 

Pleszkov'ics keresi a szavakat. Velük most nem lehet akárhogy beszélni. 
Nagy a tömegbefolyásk. Szervezetük 1890 óta m űködik... De nem túlsá-
gosan harapósak. Tizennégyben Is feláldozták a munkásotthon árát a haza 
oltárán. Ha még a radikális kívánságaikról leszoknának... A kormánybiz-
tos gondosan válogatja a szavakat. 

Az eredmény? A fogadás után Kalmár Jen ő, az elnok, kijelenti: »Ne-
künk egy kicsit túlságosan sz űk ez a polgári demokrácia. . . 

Az utcán, a tömegek sem túlságosan ibó. Kiabálni lehet, de kenyér 
annyi se, mint azelőtt. A gazdagok gazdagdk maradtak. A szegények szegé-
nyek. Krumpliért pedig Órákig sorba 'kell állni. A Nemzeti Tanács nem áll 
sorba. 

Egy kicsit szűk a demokrácia... 
Az igazság ez: a polgári demokrácia önmagának is sz űk. Ą  polgárság 

sem fért el benne, sok gondjával, hajával, megannyi keservével. 
Egyes histórikusok szerint, ebben az id őszakban Szabadkán még nem 

Volt horvát és szerb mozgalom. A kormánybiztosnak a JászI-programon ala-
puló atyai ígérete megnyugtatta a kedélyeket. 

Más források szerint már október másod Ď.kán, a dél-agyarországí  füg-
getlen szerbek ás horvátok, éppen Szabadkán, bizalmi értekezletet tartottak. 
Az értekezlet kimondta: 1. Ausztria—Magyarország átalakulása idején a 
dél-magyarországi szerbeknek ás horvátoknak nincs lehet őségük a népek 
önrendelkezée kérdésében nyíltan állást foglalni, 2. csak a békekonferen-
ciát tartja illetékesnek a »Bácska, Bánát, Baranya mint az Összes jugoszlá-
vok eljövendő  szabad, közös állama része kérdésének megoldására és 3. 
elitél Bácska, Bánát, Baranya kérdésében minden ezzel ellentétes álláspontot. 

Volt-e bizalmi értekezlet október másodikán Szabadkán? Marko Pro-
tiĆ, a jugoszláv mozgalom kiemelkedő  szabadkad szervez ője tagadja a doku-
mentum hitelességét. A másik kortárs,  Petar PekiĆ  utánajárása nem hozott 
eredményt.  Ferdo Čul&novlĆ  1961-ben kiadott  Jugosla Ąja izmedu dva rata  
című  könyvében eredetinek  nyilvánítja. Milan Dubajić  szabadkai  történész  
(RacLti4 Čkl pokret  u  Subotfch,  1966) a  ProtiĆ-ďéle  változatot tartja elfogad-
hatónak. Kővágó László A magyarországi délszlávok 1918-1919-ben c., 1964-
ben az Akadémiai Kiadónál megjelent könyvében megállapítja: »A hatá-
rozat október hónap folyamán semmilyen hatással nem volt az eseményekre, 
publikálására csak október 30-án került sor, távol a Vajdaságtól, Zágráb-
ban.« 

Majd: »Akár október 2-án Szabadkán, akár kés őbb Zágrábban fogal-
mazták meg a nyilatkozatot, az abban foglalt áUáont összhangban van a 
népek önrendelkezési jogãval.« Ez a különös (de jelentéktelen) kérdés való-
színűleg sohasem tisztázódik. Sok gondot okoz még a történészeknek. 

November elején a városban - látszólag - minden csendes. A hata-
lom a Nemzeti Tanács kezében van. A Vörös Gárda segít a rendet őrizni. 
A külteikeken a zöld káder. Szökött katonák. Nem bíznék senkiben. Se haza, 
se a kaszárnyába. Fosztogatások, rablások hírei 

Még a Nemzeti Tanács az Úr, de mi lesz reggel! 
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Az urak Újra aggódni kezdtek. A komor, bizonytalan éjszakáktól. Er ő-
sebb hatalomra vágyódtak. 

A Vörös Gárda egyetlen éjszaka (november hatodikáról hetedikére vir-
radóra) tizenhat akcióban vett részt. Rablókat fogott el. Bandákat fegyve-
rezett le. A Bácsmegyei Napló szerint - »nagy érdemeket szerzett magá-
nak a béke és a nyugalom megőrzésében. 

November hatodikáról hetedikére virradóra. Az októberi szocialista 
forradalom első  évfordulóján. 

Hetedike: Károlyi Mihály Belgrádban. Az antanthader ők főparancs-
noka, Franehet d'Esperey tábornok közli a fegyverszüneti feltételeket. Vaj-
daság katonai megszállás alá kerül. 

November tizedike: Pleszkovics kormánybiztos tudomásul veszi, hogy 
a »leggyengébb nemzet« nem tart igényt az Ő  oltalmazására. Megalakította 
saját képviseleti szervét, a Bunyevác—Szerb Nemzeti Tanácsot! Pedig úgy 
rémlett, hogy Szabadkán nincs íz nemzetiségi kérdés... (Aki nem akar 
tudn1 róla, annak mindig úgy rémlik!) S mindez hirtelen, meglepetéssze-
rűen... Valójában sem a kormánybiztos, sem a Nemzeti! Tanács nem tudta, 
nii van körülötte. 

A Bunyevác—Szerb Nemzeti Tanács csakugyan tizedikén lép a nyilvá-
nosság elé. Blaško Rajié, a horvát nemzett mozgalom vezéralakja, a Szent 
Rókus templom plébánosa azonban már október 26-án Zágrábba utazik. 
Egyelőre megbízatás nélkül. Puhatolózni. 

Előzőleg a bunyevác értelmiségiek és földbirtokosok bizalmi gyűlést 
tartanak: itt beszélnek konkrétan és részletesen azokról a követelésekr ől, 
amelyeket az állítólagos október másodiki dokumentum tartalmaz. 

Blaško Rajié  október 28-án és 29-én Zágrábban részt vesz azon az 
összejövetelen, ahol kinyilatkoztatják a szlovén horvátok és szerbek álla-
mának megalakulását, s deklarálják a délszláv területek elszakadását a 
monarchiától. 

Rajié  november elején tér vissza. Tizedikén a Hungária szállóban (a 
mostani Avala mozi) hívják össze a nagy nemzeti s żkupstlnát. Nehéz meg-
áUaítani, hány részvev ője volt az eseménynek. A nyilatkozat szerint tíz-
ezer. Ennyien nem férnek a terembe. Marko Protl Ć  szervező  és szemtanú 
ötezerre becsülte a létszámot. Egy másik részvev ő, Stţpan MatljevlĆ  három-
ezerről beszél. A Bácskai Hírlap ezer részvev őről tud. A Bácsniegyel Napló 
ötezret írt. 

Hányan voltak? Ki figyelt erre! Sokkal nagyobb dolgokról volt sző . 
A történelmi pillanatokban általában megfeledkeznek a mellékkörülmé-
nyekről. 

Milyen helyzet állott elő  a Bunyevác—Szerb Nemzeti Tanács megala-
kulásával? Tíz nappal előbb, a Nemzeti Tanács eskütételével a magyar libe-
rális polgárság vette át és konszolidálta a hatalmat. 

Kicsit furcsa módon. 
A Bíró Károlyt menesztő, demokráciára esküvő  urak észre sem vették, 

hogy e hagyományosan többnemzetiség ű  környezetben egynemzetiségű  ha-
talmi szervet nemzettek. Mivel magyarázható ez? Az államalkotó képvisel ői 
elvesztik érzéküket a nemzetiségi kérdés reális vonatkozásai és megnyilvá-
nulásai iránt? Szó sem esett holmi nemzetiségi összetételr ől. Szem elől 
tévesztették volna a lakosság nemzetiségi összetételét? Nem tévesztették 
szem elől. 

Meg voltak győződve, hogy a tanács összetétele a lakosság megoszlá-
sának hű  kifejezője. Hogy a lehető  megoldást választották. Csak egy baj 
volt: akit maguk között bunyevácnak véltek, azt a bunyevácok már nem 
tartották annak! 

(Nem ők követték utoljára el a hibát. Tudniillik, hogy a magyarok dön-
tötték el, hogy a bunyevácok közül ki a jó bunyevác. Ezen a téren meghök-
kentő  párhuzamok tapasztalhatók. Ilyen hibákat valószín űleg azért követnek 
el az emberek, mert az irántuk való vonzalmat - dörgöl ődzést - a jóság 
mércéjévé magasztosítják.) 
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A nemzeti fölény tompa érzéketlenséget termel az agyakban. Hiedel-
meket. A szabadkai szabadelvű  polgárság (Igy vélte, elég ha megszabadul 
az uszító  sovinIszta elemelctőL  Ha megcsináltatja az Új címtáblát. Bíró Ká-
roly távozásával csak  sz  változott. 

Vannak, akik másképpen teszik fel a kérdést Miért kellett volna a 
köpönyegen kívül egyebet megváltoztatni? A városházán vagy magyar, vagy 
szláv hatalom lehetett. A szerb katonaság megérkezése eldöntötte a kérdést. 
Harmadik lehetőség nem volt (Dobrica CoslĆ : Kosmeton vagy jugoszláv, 
vagy albán államiság lehet. Harmadik lehetőség nincs.) 

A merevség következménye: a Bunyevác—Szerb Nemzeti Tanács még 
hangosabban egynemzetiségű. Nem tíz napig - két álló esztendőn át! 

Itt kapott léket a liberális polgárság jóemberi türelempolitikájának 
kedélyesen Úszkáló ladikja. Szabadelv űségét még úgy-hogy belekonzerválta 
a kisebbségi sors mártiromságába, de a közéletben a széls őséges klerikális 
nacionalista erőket hozta fel ás a soviniszta viszálykodás mellékvágányára 
tolta az ínség ás •a kizsákmányolás ellen küzd ő, lerongyolódott tömegek 
szociális követeléseit. 

A szabadelvű  polgárság behúzódott a »kisebbségi sereg  odujába. A 
munkásosztályt a társadalmi harcok mezejére kényszerítették a megélhetés 
gondjai. 

Üjvidéken  másképpen történt. 
1918 decemberében felszámolja magát a Szerb Nemzeti Tanács. Meg-

alakul az ötventagú városi képvisel ő-testület. Már akkor (1) figyelembe 
veszik a lakosság nemzetiségi, felekezeti megoszlását ás a politikai pártok 
erőviszonyalt. A polgári közigazgatás testületében arányosan foglalnak he-
lyet a szerbek, magyarok ás németek. 

Ott Vasa StajiĆ  jó ás becsületes elképzelése érvényesült, aki Vajdaság 
létezését ás boldogulását csak önkormányzati alapon, demokratikus keretek 
között ás gyűlölködés nélkül tudta elképzelni. »Nehogy - mondotta - a 
Vajdaság Délkelet-Burópa szerb Ehászává váljék, hanem ütköz ő  terület 
legyen, ahol elcsendesednek az északról ás délr ől Jövő  imperialista naciona-
lizmus hullámai, s különleges árnyalatú kultúra virágzik, amelyet a Vaj-
daság etnikai tarkasága diktál.« 

Szabadkán? 
Egészen 1921. május 25-ig a b ővített szenátusban egyetlen magyar, 

német ás zsidó tagja Sem volt. Milan Duba&Č  megállapítja: »Itt, amint lát-
juk, nem a szláv népelem régi sérelmeinek orvoslása volt a cél. A burzsoá 
nacionalizmus revansiszta jelszava érvényesült: »Nyomj cl mindent, ami 
idegen, mert igy őrizheted meg a sajátodatk Ez a politika általában az egész 
magyarságot érintette, de a nem magyar lakosság körében Is népszer űt-
len lett. 

A szabadkal magyar szabadelv ű  polgárság messze vett Vasa StajiĆ  
becsületes eszméit ől: mindenáron a Bíró Károly-1 hagyaték cs ődtömegét 
mentegette, ezért le kellett vonulnia a közélet színpadáról, ahol Bíró Károly 
még 'kapott egy epizódszerepet - a liberális polgárság nem. 

A történészek egy része november 10-6g idillikus nemzeti békességet 
lát a városban. A bunyevácokra úgy tekintettek, mint a horvát nemzetnek 
egy töredékére, amely  sz asszlmilálódás előrehaladott fokán álL  A Nemzeti 
Tanács. n közben minden erejét saját osztályérdekének megóvására össz-
pontosította, hasonlóképpen látta a helyzetet, fgéretekkel édesgette maga 
köré a kispolgárság és a munkásosztály egy részét. 

A szociáldemokratákat becsalogatta (nem volt nehéz) a hatalom el ő-
szobájába. Mondhatnánk: találékony, Ügyes politika, de nem vezetett se-
merre, nem volt benne semmi. Csak a forradalmi indulatok féken tartását 
szolgálta. 

A Bunyevác—Szetb Nemzeti Tanács megalakulásával nemzetileg meg-
osztott kettős hatalom keletkezett. És mennyire megértették egymást a 
bizonytalanságban! Csak a szerb hadsereg bejövetele után bomlott fel a 
megtestvériesült egyetértés... Nem a katonaság sugallatáral A konc 
ügyében. 
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A hatalom közvetlen közelében kitűnt: a szerb ás a horvát burzsoázia 
csak a magyar burzsoáziával szemben akar egyet. Havas Emil, a Nemzeti 
Tanács tagja idejekorán észreveszi, ás Jászi Oszkárhoz küldött levelében 
elmondja: »A bunyevácok Horvátországnak, a szerbek pedig Szerbiának 
kívánják juttatni Szabadkát.« 

Jó szeme volt, már akkor észrevette a szerb ás a horvát polgári törek-
vések közötti ellentétek csíráit. Ezek majd nemsokára hangos vádaskodássá, 
látványos politikai torzsalkodássá fajulnak. 

MENETREND SZERINT 

1918. november tizenharmadika. A szerb hadsereg els ő  alakulatai - a 
fegyverszüneti feltételek értelmében - megérkeznek Szabadkára. Rendkí-
vüli esemény, de a városban nyugalom, rend, béke. A vasútállomás környé-
kén minden Ünnepélyes. Nyoma sincs különösebb izgalomnak. Más a fegyel-
mezett sorkatonaság, mint a szedett-vedett nemzet őrség! 

Az ünneplőbe öltözött előkelőségek között a Bunyevác—&erb Nemzeti 
Tanács és a Károlyi-kormányra felesküdött Nemzeti Tanács tagjai. Nincs 
köztük különbség. Kedélyesen csevegnek. Értik egymást. Az arcok ragyog-
nak. Várakozások. Remények... 

A menetrend szerinti megszállás visszaadta megbolygatott lelki nyu-
galmukat. Jó kezekbe került a rend. Nem lesz forradalom. Bunyevácok, 
szerbek, magyarok gondoltak erre. Meg másra is, de arról egyel őre nem 
beszéltek. Nyugtalanságnak, háborús idegességnek nyoma sincs. Legfeljebb 
a kíváncsiság fúrja az oldalukat. A legfontosabbat valamennyien akarják: 
legyen vége az ingatag hatalomnak! A bizonytalanságnak! 

A szedett-vedett nemzetőrség meg a gyanús Vörös Gárda buzgólkodá-
sának. Jöjjenek a konszolidáció napjai! 

Délután öt órára jelezték a szerelvény érkezését. A vonat sehogy sem 
akart föltűnni •a teherpályaudvar fel őli kanyarban. Csak nem történt vala-
mi baj? Órazsebek gombolódtak. Pipiskedés, némi aggodalom. Az állomás-
főnök megnyugtatja a színpadra lépő  publikumot. »Ne idegeskedjenek az 
urak, a vonat már Zedniken van. Késéssel ugyan, de megérkezik... 

Megérkezett. Tizenhét harminckor. 
A hosszú főépület előtt megcsikordultak a fékek. Az egyik kocsiból 

három tiszt szállt ki. Kimért léptekkel indultak a fogadóbizotteág elé. Közé-
pen a rangidős, Ante Živulović  alezredes. 

Tisztelgés. 
Még az elfogult történészek szerint is a magyarók »korrektül« visel-

kedtek. A szerelvényből persze másféle tekintetek pásztázták az épület s a 
pályaudvar környékét. Az •idegenbe csöppent emberek bizonytalansága, 
aggódó izgalma nehezebben oldódott. De aztán látták, a gyülekezet fel ől 
nem fenyeget veszély, inkább az épület gyanúsabb pontjait nézegették, ahol 
esetleg - mindenre elszánt ellenség rejt őzhet. 

Nem rejtőzött. 
Csak beszédek voltak. 
Prolxykollszerű  beszédek. Simon MilodanoviĆ  a Bunyevác—Szerb Nem-

zeti Tanács nevében köszöntötte a parancsnokot. Magyarul dr. Havas Emil 
szólt: 'A dicsőséges szerb hadsereget köszöntöm a Nemzeti Tanács nevében!« 

A tiszteket az idegen nyelv nem zavarta. Másra figyelve hallgatták, 
akár az előző  beszédet. És talán egy kicsit hosszallották. A térr ől erősbödő  
morajlás vert át a falakon: mint felkavart méhkas zsongása lengedezett a 
kormos mozdony felett. Azután taps, éljenzés. 

Nenad CrnojeviĆ  óta először szerb katonaság lépett Szabadka földjére. 
Gyorsan megszállták az állomás fontosabb pontjait. 

A különítmény parancsnoka másnap délel őtt megjelent a városházán, 
a Bunyevác—Szerb Nemzeti Tanács ünnepélyes ülésén. Blaško Rajié, a nioz- 
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galom  vezéralakja köszöntötte. Negyvenéves, kopasz, éles tekintet ű, határo-
zott, lobogó. Szavai elateregve röppennek fel, s felülr ől hullanak alá, mint a 
sokszfnű  tűzijáték ceIUámai. 

Atlelkesült,  forró És annyira Ünnepélyes, túl színezett, hogy  sz  értelem 
szerény őrangyala kelletlenül félrehúzódva engedi át az utat a zenének, a 
jelzők sodró áradásának. 

»Az Önök dicső  fegyvereinek dübörgése számunkra a feltámadás zeng5 
harangzúgása! Az Önök ágyúinak elsöprő  tűzvihara a népünket elnyomó 
erődítményeket döntötte le, szétzúzta a zsarnoki kiváltságokat. A dics őséges 
szerb hadsereg repülésre lendült szárnyai lelkünkben a Jugovi Ć-anya ölelő  
karjait jelképezik: boldogan hajlunk az Ő  meleg keblére. Forró, hatalmas 
ölelkezés! Szétpattan benne minden lánc! Összeroppan minden járom, szét-
mállanak a sanyargatás hatalmaik 

»Ügy legyen! lJen!« 
A városháza tanácsterme beitta a lelkesedés fölhabzó mámorát, hogy 

a majdani szomorúbb napokban enyhülést emlékeztessen. 
A lelkek fölgyúltak s elhamvadtak. 
A csillámló fényhullás után előkászmálódtak a hétköznapi gondolatok, 

s elindultak a maguk útján, földönjáró lehetőségek felé. 
A parancsnok, előírásosan, elmélkedve hallgatott, s talán már akkor 

arra gondolt, nem lelkesedik-e es a pap túlságosan Zágráb felé. Tévedett, 
ha erre gondolt. Az Ünnep magasztos percei őszinte szavakat szikráztak. 
Hittel mondott szavakat. 

A Bunyevác—Szerb Nemzeti Tanács fogadása a városházán volt. A köz-
pontban, az egész város jelképében. Blaško Rajié mondogatta ugyan, hogy 
a város horvátul hisz, horvátul lélegzik; a parancanőkkal közölte, hogy het-
venezer bunyevác nevében beszél, az istentiszteletet mégsem akarta bele-
építeni az összvárosi szimbólumba, távolabb a központtól, a Szent Rókus-
templomban, saját plébániáján, a »leghorvátabb<c negyedben tartotta. 

A parancsnok ünnepi díszben, bunyevác ás szerb lovasok élén él ő  sor-
falak között léptetett a templom elé. A hangulat még átf űtöttebb, lelkesül-
tebb: az öröm mámoros hevülettel hullámzott az utcákon. 

Anka Maiagurskl  népviseletben: »Köszöntünk benneteket, hófehér sa-
sok! Századok óta aggódva vártunk rátok, balsorsunk sz űk, sötét kunyhóiban, 
ahol szomorú anyánk sötétségben táplálta fel gyermekeit. Míg körülöttünk 
a vJ.lágban a szabadság szent indulöd zengtek, hajlékaink felett fekete hollók 
károgtak. De eljöttetek értünk, hófehér sasok, szétkergettétek a szomorúság 
komor fellegeit, és mi örömt ől repesve Ölelünk benneteket hajlékaink kü-
szÖbén.ic 

Rajié  újabb beszéde forróbb, mint az el őbbi: a tömeg előtt érezte magát 
igazán otthon. »Az án uram hatalmas lelke, mely annyiszor megalázott, most 
hirtelen fényes magasságokba emelt« Olyan szép volt, szinte hinni lehetett, 
hogy csakugyan felemelkedik: »Most, egyszer s mindenkorra vége az ellen-
ségeinktől elszenvedett 1gazságtalanságoknakk 

(Tévedett. Nem volt Vége. 1941-ben Kovácsevics Milos a palicsi úti 
kaszárnyába hurcolta: verték, alázták. A  ZZo Člnł  okupatora  u  Vojvod łnł  című  
közlemény első  kötetének 231. oldalán olvasható: »A letartóztatottakat és 
internáltakat gyakran arra kényszerítették, hogy körbe-körbe futkossanak 
a kaszárnyaudvaron, minden kör után meg kellett állniuk ás meghajolniuk 
Horthy admirális képmása előtt. Különösen sok bántalmazás ás megaláztatás 
érte Blaško Rajié püspöki vikáriust.ic) 

1918. november tizenötödJkén - a jövőbe nem látván - befejezettnek 
látta a rossz hatalmak uralmát. »A nagyvilág megértette, átérezte szenve-
déselrűcet. Minden erőt snegmozdftott elnyom ćdnk eltiprásáért. Most szaba-
dok vagyunk, nagy munka vár ránk!« 

Az ünnepek fölgyújtják a reménység lángjait, háttérbe küldik a söté-
tebb sejtelmeket. A szabadság olyannak tűnik, amilyennek mondják; az 
Ünnepek száműzik a kopott-rongyos gondolatokat: infláció... a boltokban 
nincs áru... a kenyér drágul... a nép rongyos, ás komoran jön a tél! 
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A parancsnok nem tudott olyan szépeket mondani, mint a plébános. 
Rövidre fogta mondókáját, hadd legyen vége a parádénak, kezd ődjék a 
munka. »A szerb katonaság Szalonikitől Szabadkáig tobb mint ezer 1db-
métert menetelt. Mindenhol lelkesen fogadták, de Ilyen fenségesen, mint 
Szabadkán, nem köszöntötték sehol.« 

tJnnepelt  a város. Orült. Mosolygott - az egyik szemével. Volt-e ünne-
pe e városnak, mely átsugározta az egész arcát, s mosolyra derítette mindkét 
szemét? 

Akkor még nem... 

AZ  UNNEPEK ARNYKABAN  

A Szent Rókus templom elől, az eljövendők felé bandukolva, bizony 
elillanak a lélek magasztos rendülései. Az érzelmekkel telített klerikális 
politika simán vette át a magyar szabadelv ű  polgárságtól a hatalom staféta-
botját. Már a hatalom látványosabb tartozékait, mert tényleges er ővel csak 
a katonaság rendelkezett. 

Kukkantsunk be a városházára, a katonai parancsnok hivatalába. Kal-
már Jenő  szociáldemokrata pártelnöke ül Krupeževl Ć  ezredes előtt. Decem-
ber van, a katonaság egy hónapja itt van, de a közállapotok - Kalmár err ől 
akarja meggyőzra a parancsnokot - semmit sem változtak. Ha eltekintünk 
a városi hivatalok tisztviselőinek felcserélésétől, természetesen. 

Kalmár magyarázgatja a parancsnoknak: a városban vannak mélyebb, 
veszedelmesebb feszültségek, nemcsak a meghazafiasodott meg az elanyát-
lanodott polgárok marakodásával kellene tör ődni. 

»Mire gondol, uram?« - kérdi a paraesnok. 
Kalmár elsősorban a rendre és a békére gondol. Körülbelül Ugyanarra, 

amire a kormánybiztos társaságában gondolt, amikor sz űknek találta a pol-
gári demokráciát. Szűknek találta, de nem vétkezett ellene. Mert bármennyi-
re szűk volt, két helyet szorított a szociáldemokratáknak a városházán. 
Erejükhöz mérten kevés, mégis valami! Most meg semmi. 

A polgárt közigazgatás egyetlen szervében sincs magyar és szociálde-
mokrata. Kalmár a hatalomra gondol. Legalább néhány morzsájára. 

-  »Ezredes Űr - közli - szilárd meggy őződésem, hogy Szabadkán a rend ős a béke tartós biztosítására csak a szocialisták alkalmasak.«  
Krupeževlć  nyel. Mélyet lélegzik. Hogyhogy? - gondolja. Akkor Ő  

miért van itt? De lenyeli az indulatot, udvariasságot er őltet magára, és 
elhatározza, hogy ezt a veszedelmes elemet letartóztatja és bezáratja a pé-
terváradj erődbe. 

Kalmár  eközben megmagyarázza, mit akarnak a szociáldemokraták a 
hatalommal: javítani a közellátást, mert fogy az élelem, az árak emelkednek, 
a szegényebb néprétegek éheznek... 

Krupežević  bólint. 
»Jó. Nagyon helyes. A közellátás javitása.c (Ett ől az uszitótól meg 

kell szabadulni!) 
»A hadiözvegyek, hadlárvák, rokkantak helyzete romlik. Enyhíteni kell 

valamit, ezredes Úr, mert a közhangulat... hogy Is mondjam  - forradal-
masodik.ic 

Krupeževič  bólint. 
»Javítani? Enyhíteni? Hadirokkantak? A volt ellenségeim. . 
Kalmár most már nagyon megmagyarázza: a szociáldemokraták a 

katonai közigazgatás minden ésszer ű  rendelkezését üdvözlik. Helyeslik az 
alkoholtilalmat mint a rend és a béke fenntartásának fontos feltételét a 
mostani nehéz Időkben. 

KrupeževlĆ  bólint. Próbáljátok ne helyeselni! 
Az ezredes önuralma hibátlan. Már Úgy látszott, Semmi sem tudja 

kizökkenteni a béketürésből. De akkor Kalmár a szabadságjogokról kezdett 
beszélni; a  sajtósrabad5ágról,..  nem kellett volna  sz  Újságokat betiltani, a 
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Cenzúra butftóan kegyetlen, a gyülekezési szabadságot helyes volna vissza- 
állítani, mert ha nem, a munkásság kénytelen lesz megszegni a tiilalmakat... 

»Mit beszél, uram? - pattan fel az ezredes. -  »Ha Jól értettem, Ön 
szabadságjogokról, demokráciáról beszél.. 

Kalmár  int. Igen, Ilyesmiről beszélt. 
Az ezredes nyel, felemeli a fejét, s a hangját. 
»Jegyezze meg, uram, a szerb nép szabadságszeret ő  nép! Tekintet 

nélkül ... c  

Nyel. 
»Ki áll az állam élén! Jegyezze meg, uram.« 
Lépegetés közben megretten a saját hangjától. Megenyhül. Dobbal 

verebet fogni? - mormogja. 
»Uram, én katona vagyok - folytatja diplomatikusan -‚ katonai 

ügyekkel foglalkozom. Elsősorban. Azonban teljes egészében megértem,  elÍo-
gadorn a munkásság abbéli törekvéseit, hogy segíteni akarnak a mostani 
közállapotok javításában. A szociáldemokrata pártnak pedig javasolom, vár-
jon türelmesen. Ha a polgári közigazgatás átveszi a hatalmat, a tilalniakat 
megszüntetjük. 

Kalmár  megígérte, türelmes lesz. De az ezredes aggályoskodott. Biztos, 
anii biztos. Becsukatta a péterváradi várbörtönbe. 

Erélyes intézkedés volt. A közállapotokon mit sem változtatott. 
Krupežević  ezredes helyére más jött. 
Todorović  ezredes. 
Ismerkedik a közállapotokkal. Súlyosnak találja azokat. Nincs kenyér. 

Maximálták a fogyasztást. Még sincs. Ezek a civilek! Ezek a civilek! A pol-
gármester! Miket Ír a felettes parancsnokságának... 

»Tudomásukra hozom azt a közismert tényt, hogy a régi magyar köz-
igazgatás, a háború alatt, csak egyszer kísérelte meg a búzallsztet kukorica-
liszttel pótolni  ...  Nagy felháborodást ás ellenállást váltott Ici. Ha ez meg-
történhetett a háború alatt, mire számíthatunk most, hékébën? 

Húszezer ember szorul segélyre. Huszonnégyezer ellátatlan. Tél. Szén-
hiány. A kórházban nem fűtenek. És mindenki panaszkodik. Az egész város-
háza. A portástól a polgármestenig! Fizetésemelés, fizetéseineléS. Nincs 
emelés! 

A napszám harmincöt-negyven korona. A kenyeret Öt és fél koronára 
maximálták. Eh, mit ér, nem lehet kapni. Feketén tizenötöt, s őt többet Is 
adnak érte. Három kiló kenyér a napszám... 

TodoroviĆ  ezredes alaposan átgondolja Krupeževi ć  cselekedeteit. Bezá-
ratta a vezéreket? No ős... mi van? A helyzet romlik. Butaság? Nem lezá-
ratni. tárgyalni kell velük. 

Hosszú, mély szippantás. 
A civilekkel. 
Berendeli  a szociáldemokratákat. A maradék vezet őséget. Tárgyal. 

Illetve: beszél. Csak Ő, egyedül. Hagyják. A szocialisták igen-igen hallga 
tagok. Óvatosak. Ki akar Péterváradra kerülni! 

Pedig a parancsnok megértő . 
»Uraim, nagyon fontosnak tartom aláhúzni, hogy a szerb katonaság 

elsődleges célja a rend és béke biztositása. 
Szippantás. 
»A városban. A szerb katonaság alkotni akar. Nem rombolni. Önökt ől, 

ős a város minden polgárától, lojalitást vár. Mindenkitől! Tekintet nélkül 
felekezeti és nemzetiségi hovatartozására.< 

Szippantás. 
A küldöttség megpenditi a hatalom kérdését. Más lenne, ha Ők beke-

rülnének a bővített szenátusba. 	 - 
Az ezredes feláll. 
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Gyufa sercen. 
Gondolkozik. 
Nem ígér semmit. 
Hatalom? Micsoda civilek! 
Mégis gondolkozott a javaslaton és csinált valamit, mert a  Radničke 

novine  néhány hét múlva megírta, hagy a szabadkai polgármester hajlandó 
lenne a  szociáldemokratáknak  két helyet adni a  választmányban,  ha azok 
lemondanának az internacionalizmusról. 

Az ígéret  igéret  maradt. A hatalomból semmi. Egy morzsa sem. Az 
internacionalizmuson múlott, vagy a polgá rmester  hajiandóságán?  Nem 
tudni. 

Vicsorgó tél. 
Februárban megkezdődtek a sztrájkok. 
Ritkultak az Ünnepi beszédek. A parádés istentiszteletek. A jómódúak 

ismét félteni  kezdték a hatalmat. Horvátok a magyaroktól, szerbek a horvá-
toktól, mindketten az irredentizmustól és valamennyien  -  a munkásoktól. 
Főleg a munkásokat illették az irredentizmus vádjával. 

Furcsa helyzet. Aki elégedetlen a hatalommal  -  irredenta. A szerb 
és a horvát munkás sem lelkesedett. A burzsoázia  -  akárcsak régebben  -  
osztályérdekeinek védelmében most sem válogatta a politikai csatározás 
eszközeit. Egész fegyvertárát bevetette. 

A hatalom új ruhába öltözött. Régebbi természetén alig változtatott. 
A munkásság csak másfél év múlva, végs ő  elkeseredésében nyúlt a 

fegyverekhez. De ez már a tizennyolc nyárfa történetéhez tartozik. 

A  FÉNYMORZSAK  VISSZAHULLANAK 

A lakosság zöme szerb, horvát ás magyar nemzetiség ű. Három nem-
zetiség közül kettőnek volt alkalma az »államalkotó  nemzet śc-hez  tartoznia. 
Egynek nem. 

Egyik csoport sem mentes a  nacionalizmustól.  A nacionalisták alap-
tulajdonsága közös: magyarabbak,  szerbebbek, horvátabbak,  mint  ameny-
nyire  emberek. A sajátságos  történelmi helyzet csak a  megnyilvánulás  alak-
ját, módozatát teszi sajátságossá. 

A horvát naciona lizmus  -  az etatista támasz hiányában  -  félszeg, 
kisebbrendűségi érzéseket szívott fel. A magyar és a szerb nacionalizmus 
hosszú Időn át állami segédle ttel virulhatott a városházán. A horvát pol-
gárság kezébe amolyan istenigazából csak egyszer kerültek a hivatalok. 

1918 novemberében kezdődött  ez a korszak ás a  vidovdani  alkotmány 
életbelépésével ért véget.  

Blaško Rajiénak  igaza lett. Sok munka várt rá. Jelent ős részét el is 
végezte. Annak rendje ás módja szerint. Ahogyan a régiek csinálták. De a 
városházát csak addig lehetett megtartani, amíg a tényleg es  hatalmat a 
hadsereg helyőrségi parancsnoksága gyakorolta. 

Mihelyt aláírták a békeszerz ődést  -  de főleg a  wdovdani  alkotmány 
meghozatala után  -  a polgári közigazgatás gépezetében megindult az er ők 
átcsoportosulása. A klerikális politika amúgy sem széles társadalmi bá zisa 
szűkült, sorvadozott. 1920-ben leváltották a horvát nemzetiség ű  szolgabírót. 
Helyébe szerbet neveztek  Id.  Azután kicserélték a polgármester-helyettest.  

Petar PeklĆ  történetíró panaszkodik: »Ha egy bunyevácot leváltanak, 
helyébe mindig szerb, vagy magyar  kerül.« A magyarokra vonatkozó célzás 
alaptalan. Nekik 1920-bari s zavazati  joguk se volt. De igaz, hogy a horvátok 
helyébe más nemzetiségűek kerültek.  

ljv1déken  a húszas évek elején ilyesmire nem volt szükség. Ott már 
tizennyolc decemberében figyelembe v ették a lakosság nemzetiségi meg-
oszlását. 

A klerikális politika a hatalom stafétabotjával átvette a régi rezsimek 
hibáit. Elsősorban a nemzeti kizárólagosságot. A magyar urak magyarnak 
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tekintették -  nemcsak a várost - a horvátokat is. BlaŠlvo Ra}i Ć  hetven-
ezer  szabadkai  bunyevác nevében köszöntötte az els ő  szerb helyőrségi 
parancsnokot. Túlzás ás  vizonttúlzás. 

Ilyen elképzelésekkel politikai vezetőszerepet tartósítani, nemzetiségi-
leg erősen tagolt közösségben, karhatalmi támasz nélkül? Szociális bajok, 
feszülő  ellentétek között? Ezt még a mindenható segítségével sem lehetett. 

A tizennyolcas lelkesedésnek huszonegyben nyoma sincs. A tömeg 
kiábrándult Elfásult. Megúnta a szózatokat. Kézeifoghatóbb dolgokat várt 
a politikátóL A túlforralt érzelmekre épült klerlká]is politika egyszeriben 
gyámoltalannak, tehetetlennek bizonyult. 

(A Jclerlkalizmus a nemzeti tudat összetev ői közül elsősorban a múlé-
kony érzelmeket bontotta iki. Ezek nem áflták ki a gyakorlat kemény pró-
báját. Elillantak, vagy széls őségesen nacionalista, a társadalmi patológia 
fogalomkörébe tartozó, beteges öncsodálássá torzultak, esetenként a krizsár 
ős usztasa mozgalom felé sodródva.) 

A szabadkai horvát nemzetiségű  képviselők 1921-ben a központosító 
alkotmány ellen szavaztak a parlamentben. És míg a város hivatalosan 
készült a vidovdam alkotmány beiktatásának ünnepére, váratlanul tüntet ő  
diákok árasztották el az utcákat. 

Fáklyák lobognak. Jelszavak. 
A rendőrség készültségben. 
Mégis repülnek a 'kövek. A képvisel ők ablakait beverik. Blaško Rajié 

lakása sem kivétel. Pedig a paplak ablakait mindig megóvta a mindenkori 
hatalom. 

A fiatalok követelései zavarosak. Ténylegesen maguk sem tudják, mit 
akarnak. Felgyülemlett elégedetlenség, lappangó feszültségek szitják gerje-
delmüket, táplálják a lázadás tűzfészkeit, ahol szembenálló nacionalizmusok 
éledeznek... 

Ha más nem, a betört ablakok jelzik, a hosszan tartó politikai válság 
kezdetét. Régi jelszavak mankóival tovább nem járhatók a közélet csúszós 
ösvényei. Az örökölt szociális feszültségek növekv ő  csődtömegével a társa-
dalom lényeges kérdéseit Óvatosan megkerül ő  klerikális politika sem tudott 
mit kezdeni. 

A nagyszerb etatizmus lépésr ől lépésre nyomul előre. Egymás után 
hódítja el a hivatalokat. Erősíti pozíciót a hatalom helyi szervezetének egész 
gépezetében. Igyekszik meggyorsítani a még mindig nemzeti színezet ű  kle-
rikális politika lejárattatását. 

Két év múlva Ismét kőzápor. 
A rendőrség készültségben. Most a horvát fiatalok kezében lobognak 

a fáklyák. Ugyanis a Szent Szék Laj čo Budanovlóot Bácska apostoli admi-
nisztrátorává nevezte ki, de a belgrádi kormány megtartotta magának a 
hitoktatók kinevezésének jogát Nem az egyház, majd ő  dönti el, ki tanítsa 
a katekizmust sz állami iskolákban! 

Ellentüntetés.  
Kőzápor. Most már nehéz megállapítani, ki miért tüntet. Melyik ablak 

miért tört be. Az egyetemen valóságos felfordulás. Célszer űnek látszott eré-
lyesebb intézkedésekhez folyamodni. Blaško Rajié pártjának, akárcsak a 
többi polgári pártnak, nem volt ereje sem megfékezni, sem a maga javára 
hasznosítani az indulatokat. 

A 16 elszakította a gyeplőt. S veszetten vágtatott - a bizonytalanságba. 
A heves  kortesesatákban összerázódott Bunyevác Pártot 1924-ben csak 

kétes értékű  kompromisszumok tartják össze. A fölbomlás veszélye állandó. 
Kishitűség, széthúzás szaggatja, osztja, darabolja a vezet őséget. Csak a vezér 
nem nyugszik. 

Érzi a válság mélyülését. De lemondani? Félreállni? Távozni? Nem. 
Az Ő  számára mindig szűk volt é paplak. Lelkének lobogó lángja tágabb 
terekre űzte, feszülő  becsvágy lendítette előre, át az akadályokon ős tovább 
a vélt kibontakozás irányába. 
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Volt ereje szembenézni a tényekkel. Látta: az a szellem, amelyet a 
nemzeti elnyomás időszakában harcban élesztgetett ős plántált a kábulat-
ból felrázódó tömegek önérzetébe, medd őn elparlagosodott, tovább nem mű-
velhető. A tizennyolc erős érzelmi kötelékek, a megoldatlan kérdések Izzá-
sában, az egymást követő  válságok közepette föllazultak. 

Ekkor hirtelen belátta: a nacionalizmus nem alkalmas a Bunyevác 
Párt megmentésére. Csak egy mód van a krízis túlhaladására: a nemzeti 
jellegű  politikai szervezetből tiszta klerikális pártot csinálni. 

Vajdasági Néppárt! 
Hívei fölragyogtak. Az ötlet hasznosnak ígérkezett. Minden katolikus 

szavazatáért! Egész Vajdaságban. Nemcsak a horvátok - a magyarok és a 
németek szavazatáért is. A tizennyolcas szellem látványos öntagadása azon-
ban sokaknak nem tetszett, Így aztán a merész ötlet fénymorzsái visszahul-
lottak a földi vergődések térségeire. 

A párt vezetőinek egy része nem hitte, hogy számítani lehet a magya-
rok és németek szavazataira. Ezek lemosolyogták vezérüket, emlékeztek saját 
kisebbségi helyzetükre, Lazar MamužlĆ  választási győzelmére, nem bíztak 
abban, hogy a klerikalizmus alkalmas híd lehetne a nemzetiségi közeledésre. 
A Bunyevác Párt sorsa megpecsétel ődött. Bekövetkezett a szakadás. 

Blaško Rajié  mégis megcsinálta a Vajdasági Néppártot. Mégpedig a 
Bunyevác Párt maradékából. 1925-ben indult a parlamenti választásokon. 
Mandátumot nem szerzett, szavazatot Is alig. Állítólag csalások ős szabály-
talanságok miatt. De voltak egyáltalán szabályos választások a királyi Jugo-
szláviában? 

Abban az esztendőben csak egy horvát képvisel ő  került Szabadkáról 
a parlamentbe. A szerb radikálisok listáján! 

Mi következhetett ezután? Sodródás tovább, még messzebbre a töme-
gektől, jobbra, a szélsőségek tátongó szakadékai felé, majd közegellenállás ős erősödő  támadások balról. Beteljesedett Havas Emil sejtelme: a szerb és 
a horvát burzsoázia két központ vonzásában kétfelé cibálta a hatalom 
istrángját. A népet egyik som kérdezte meg, hogy neki minderről mi a 
véleménye. 

A sodródás éveiben a józanabb kormánykörök még tettek egy kísér-
letet a táguló szakadék áthidalására. A szabadkai horvátoknak a híd szere-
pét szánták Belgrád és Zágráb között, er ősen  hangsúlyozván,  hogy ezzel a 
»jugoszláv szellemnek« tehetnek Jó szolgálatot, de itt nem nagyon lelkesed-
tek, sőt, egyes politikusok nyíltan elutasították az ajánlatot. »Mások rajtunk 
ne tapossanak!« 

Nemsorká.ra  a Bunyevác Párt másik fele beleolvadt a Horvát Paraszt-
pártba. Zágráb erősödő  hatása az erők további átesoportulását eredmé-
nyezte. Megalakult és közadakozásból székházat épített a Horvát Közm ű-
velődési Matica, ahol sokkal kevesebb helyet szorítottak a kultúrának, mint 
amennyi a poLitikának jutott. A Matica lett a radikális párt támadásainak 
állandó célpontja: a magyarónok gyűlhelyének meg tatárotthonnak nevezték. 

A radikális párt listáján megválasztott képvisel ő, Marko JuriĆ  a par-
lamentben elmondta, hogy »a szabadkat bunyevácok között er őszakos hor-
vátosítás dűl«; neki ugyanis akkor az volt a véleménye, hogy a bunyevácok 
nem horvátok. Hogy Is lehetnének horvátok, mikor a magyarok ellen Is a 
szerbek támogatták őket! 

Ebben a politikai acsarkodásban már nem voltak elvek. 
A klerikális politika látványos tűzijátékának csillámló fénymorzsái 

vlsszahullotta.k a porba. Marko Juri Ć  pedig - a nagyszerb érdekek kiszol-
gálása után - a magyar fasizmus itteni helytartójának, Bittó tábornoknak 
Is hűséget nyilatkozott. Bár  addIg  sok minden lepereg az idő  homokóráján, 
annyit mégis előre lehet bocsátani: Blaško Rajl Ć  ezt soha nem tette meg! 
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SZEMPONT  

BODROC  VÁRI FERENC 

ÉRTÉKELÉS És ANYANYELV (II.) 

Anyagi ás szellemi alkotótevékenységűnk formája a társadalom rendszere, 
értékelése pedig a társadalom kultúrája. Minden kultúra szimbolikus jel-
legű. A szimbólumok olyan - többnyire konvencionális - jelek, melyekkel 
a dolgoknak meghatározott Jelentést tu]ajdonftunk, s ennek alapján érté-
kelően (a jó-rossz, igaz-hamis, szép-csúnya, jogos-jogtalan, hasznos-káros 
stb. viszonyulásában) állást foglalunk ás cselekszünk. Az általános emberi 
kultúra Sok különböző, a sajátos termászetá ás társadalmi feltételek ténye-
zőivel meghatározott konkrét 'kultúrákból történelmileg sz űrődik le. 

A nyelv a kultúra egyik fontos Ismérve ás eszköze, eredménye. Persze 
a nyelv sem önmagáért ás önmagának létez ő  érték. Ilyen értékek •nlncse-
hek is, hiszen minden érték vonatkozó jelleg ű ; az ember történelmi gyakor-
latában alakul, valósul meg s el Is tűnik. Nincsenek »örök kőtáblák«. A 
nyelv szimbólumaci teszik lehet ővé a társadalmi együttműködést (kooperá-
ciót), mert a  kommuiitkáció  (értekezés) alapeszközel, s ezzel az értékel ő  
viszonyulást Is. A nyelvi szimbólumok Jelentése Összetett. 

A gyakorlati jelentést  sz  adott szimbólum alapján végzett fizikai 
ás szellemi műveletek képezik. Ezért az »atoxnsugárzás, »osztályharc, 
»nemzet stb. jelentése az emberi ftevékenységgel együtt változik. 

A társadalmi jelentés a szimbólumokat használó emberek együtt-
működésének sajátosságában valósul meg. Például a »demokráola4c szó 
más-más jelentést kap az ókori, a maci nyugati, vagy keleti társadalmi 
rendszerekben, mást a jogban, mást a politikában, vagy a pedagó-
giában. 

A tárgyi jelentés az objektumok (anyagi, vagy szellemi formá-
ban létező  dolgok) tulajdonságaiból fakadóan mindig objektívebb, ha-
bár nem a tőlünk teljesen függetlenül létező  dolgok tükörképe. Ezért 
minden nyelv többé-kevésbé hasonló módon jelöli meg a megváltoz-
tatva megismert valóságot. 

A nyelvi Jelentés konvencionálisabb (megegyezésen, a hagyomá-
nyokon, a megváltoztatva megismerés stílusától függ őbb s alapulóbb). 
Ezért a különböző  nyelvek sajátos Idneset képeznek s szerkezetükb ől 
adódó jellegzetességekkel gazdagítják a 'kultúrát. 

A mentális Jelentés a pszichikai viszonyulás hordozója. Er ősen 
befolyásolja mind az egyén emocionális és fogalmi vl.szonyulását,  mind  
az anyanyelv sajátos szellemének ás értékének alakulását. 

Az egyes nyelvek jelentéskomplexuma tehát - habár sokban azonos 
- sokban különböző  Is. A különböző  nyelvek befolyásolják a megismerést, 
értékelést és a gyakorlati megvalósítást. Ez a sajátos jelleg nem annyira 
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kifejezett, hogy elfogadhatnánk »Az én nyelvem határai az én világom hatá-
raik wittgensteini megfogalmazását. Másrészt azonban éppen ezért mon-
dott eddig csődöt egy univerzális, maximálisan objektív, legfunkcionálisabb, 
minden más nyelvet másodlagossá szürkiit ő  nyelv megteremtése. 

A megismerés egyes területein alkalmazható ugyanilyen univerzális 
szimbólumrendszer, például a matematika, fizika, vagy a szimbolikus logika 
algoritmusa; de mindez egyoldalú s alkalmazása szigorúan speciális. Értéke 
eszköz voltában rejlik. A latin nyelv is hasonló okokból sz űnt meg »lingua 
universaliM lenni. 

Másodszor: a nyelvek nem rangsorolhatók, noha elterjedtségük foka 
külÖnböző. Harmadszor: egyetlen nyelvnek sem osztható ki korlátozott sze-
repkbr. A tudomány, a politika, a gazdasági élet »legmegfelel őbb« nyelve 
nem létezik. A nyelv komplex jelentés-sajátosságainak történelmileg gya-
rapodó társadalmi értéke mindig magasabb rend ű, mint egy adott társa-
dalmi gyakorlat esetleges haszonelvűségi szabályértékének megokolása. 

Amikor valakit valamiről értesítek, például azt mondom: »A zombori 
gimnázium végzős tanulói közül 1971 tavaszán csak három zombori szüle-
tésű  fiatal járt magyar tagozatra!«, amikor tehát a nyelv informatív funk-
cióját használom, vagy amikor érzelmeisnet, véleményemet fejezem ki, de 
nem ér'tesĺtek, például az előbbi kijelentést oly módon iktatom be egy szö-
vegbe, hogy ebből az olvasó végeredményben jóváhagyásomat, vagy elítél ő  
nézeteimet hámozza Ici (a nyelv expresszív fuiikcióa), amikor például az 
előbbi kijelentéssel hatni akarok valakire (hogy gyermekét írassa, illetve 
ne írassa magyar iskolába), amikor tehát a nyelv imperatív funkcióját hasz-
nálom; s végül, amikor a nyelv kommunikatív, udvariassági, azaz normális 
értekezést elősegítő  változatával a »kérem szépen«, »legyen szíves stb. szó-
lamokkal élek, akkor Igen gyakran nzindezki csak arra a tartalomra figyel, 
amit nyelvem hordoz. Valójában pedig nyelvem által »hordozott mondani-
valóm« jelentése sokszor nyelvem formájával, az elfogadott, belém idegz ő-
dött frazeológiájáva változtatott. 

A nyelvészek, nyelvművelők Óriási munkával (sokszor hiábavalóan) 
gyomlálják a nyelv vadhajtásait. Körülbelül olyan feladatot végeznek, mint 
a pszichoterápiát folytató orvos. Gyógyítani, esetleg megel őzni akarnak. 
Munkájuk azonban nemcsak a nyelv »tisztaságát« kívánja. Ugyanakkor 
meghatározott gondolkodásmódra, érzelmi viiszonyulásra, kulturális értékek 
megszívlelésére Is nevelnek (szándékosan, vagy anélkül). Mások, például a 
tudósok, nevelők, politikusok, művészek, arra törekednek, hegy egy bizo-
nyos nyelvhasználatot honosítsanak meg, mert ezáltal sokszor nagyobb ered-
ményt érnek el a kultúra ős az értékrendszerek alakításában, mint a kifeje-
zett propagandával. Az Ilyen hatás észrevétlen ős eredményes. Tegyük mind-
ehhez hozzá az ún. »tömegkultúrai nyelvének er ős hatását, s megkapjuk 
azokat a tényezőket, melyek elemzésével az illető  kultúra értékeinek vizs-
gálatát, az Illető  kultúrával való manipuláció természetének kutatását vé-
gezhetjük. 

A végeredményben mitikus alapozású értékelés típusait Így vázol-
hatjuk: 

1. A szabadversenyes (letűnő, s ezért nem elemzett) típus. 
2. A beolvadó típus 

kapitalistarendszerbe  olvadó manipulációi ának  ás 
az jdedkrata totalitaritás renazerébe olvadó változata. 

3. A radikális típus 
ultrabaloldali változata ás 
a »virággyermekek« irracionalista naturalizmusának változata. 

4. Az önigazgatás frazeológiáját hirdető, de valójában az előbln esetek 
valamelyikét képviselő  típus. 

5. Mindezekkel szemben az értékelés autentikus humanista értékelt 
valló típusa mutatható ki. 

208  



Ezek harca képezi a korszerű  kultúra válságát, amely azonban pro-
duktivnak tekinthető, mert a régi eszmék bírálata elősegíti a helyes leszűrést. 

A »frazeologikus õnlgazga"s« hívei a »leganlorfabbi nyelvezetűek. 
Ahogy színezetük változatos, úgy nyelvezetük is meghatározatlan. Tátkon a 
»virágozzék minden virág«  eklektikus ás szélkakas elveit vailva beszédük 
szüűĘzégszerüen homályos fogalmazású. Van ugyan egy névlegesen emlege-
tett »vonaluka - az önigazgatás -‚ de ez a vonal, ez a fogalom annyira 
homályos (terjedelme a végtelenbe vész), s annyira meghatározatlan (tar-
talmi jegyei sohasem konkretizáltak), hegy az olvasó kellemetlen szájízzel 
állaptja meg, hogy a lényeg a »nesze semmi, fogd meg jól. A »munka sza-
bad asszociációja«, a »dol~k kezükbe veszik az rányttástç »az élet hivó 
szava«, »az új alapokra helyezett politikai, gazdasági, kulturális stb. munka-
szervezés«, »a társult munka eredményeire épül ő  feladatvállalás ás a közös 
érdekek haladó összehangolása« stb. sc*k.wor logikátlan frázisai politikai 
zsargonunkban gyakoriak. Kevésbé gyakori azonban a magyarázat, s még 
kevesebben vannak, akik valóban tudják Is, hogy mir ől van szó (kivételek 
a sznobok, mert azok mindent tudnak). Ezt s  »d'iaktikus nyelvet« azok a 
politikusok, közírók s egyéb alkotók használják, akik a »dialektikát~ 
szükséges kellő  óvatosságtól vezettetve - kiállás, rámutatás helyett - bia-
szonból írnak. Hogy lényegében melyik értékelő  álláspontot szolgálják, az 
csak u t ól •a g (vagy akkor sem) derülhet Ici. Képletesen szólva e »'be-
épülésic valamelyik változatához híven az »önigazgató« szót »Ön Igazgatóic-
nak értik, vagy esetleg, ha radikálisak, akkor az »önigazgatás« misztifiká-
l~, a konkrét önigazgatásról pedig úgy vélekednek, mint a pesszimista 
egér a sajtról: csak a lyukakat látják benne. 

Represszív kultúránk főként ezzel a frazeológiával él. A jóváhagyás 
ás az ajánlgatás skálája igen széles. A tömegkultúrának (nyelvezete mindig 
nagyon közérthető, de gondolatszegény) végs ő  fokon Jó ás érték a naturális 
szex la, a gubanoos ás pisżleos »Ainus Huliganeusic öltözet ás viselkedés Is, 
a lkülõnbõzõ »művészi« Irányzatok »kak-artizmusaa Is (ás most elnézést ké-
rek Kopeczky Lászlótól, de a tőle kölcsönzött fogalom találó s többértelműen 
mély szatírája megragadott), de ugyanígy Jó ás kívánatos a Rend, az Ezz-
mék ember feletti régi jó centralisztikus ideokráciája stb. stb. A 'kritika itt 
mindig utólagos, miután az »Ön Igazgatói megsúgja. A kritika csak akkor 
éles, ha őket bírálják. Akkor a homályos platZorm Jó lehetőség a visszavá-
gásra; az ellenfél - ha kťfl - maradi, vagy utopista, revizionista, vagy 
kapitalista stb. Ez a frazeológia a felel ősség fogalmát mindig használja, de 
tartamát nem határozza meg. Bírálata - ha van - esetleges. Stílusa a »nem 
helyes, de. . 

A stílus más területeken Is érvényesül. Néha egyenesen megdöbbent ő, 
mennyire komplex jelleműek (s ezért jellem nélküliek ás Irreálisak) Újabb 
regényeink, novelláink stb. »életazagúa h ősei. A nyelv frazeológiája itt elő-
szeretettel használja a legújabb »silcolyokatic, például a »Jancsi megy. Éva 
állt. Ő  jött. Kék az ég.ic stílusát, vagy a Jó régi romantika »Rozi kislány 
ringó rokolyája a ragyogó reggel repes ő  révületében« ízeit. Külön tanul-
mányt igényelne az Iskolákban használatos népbutító frazeológia, a h ő  lére 
ereztett semmi elemzése. 

Ha az olvasó netán ebből a bemutatásból som ért meg semmit, 
akkor azzal védekezem - stílusosan - »hogy tekintse a bemutatást 

»immanens krlttkánakç vagy egyszer űen úgy, hogy a szerző  hű  ma- 
radt elveihez, s a bemutatás illusztrációnak Is tekinthet ő . 

Az Ilyen nyelvhasználat azonban Igen veszélyes. Veszélyes, mert soha 
senki sem tudja, hogy a nyelv jelentésváltozatai 'közül melyiket használjuk. 
Ezért a zűrzavar erősödik. Veszélyes azért is, mert az informatív funkciót 
deklarálja ugyan, de semmir ől som értesít, hanem inkább az expresszív, a 
ható, de sokszor csupán a puszta kocmniunikatív funkciót alkalmazza. Mindez 
dezlnfos'málja, tudatlanságban hagyja az embereket. A tudatlanokkal pedig 
az 'Ön Igazgatói maziipulál. 

A kapitalista ízű  »szakembera manipuláció frazeológiája rendszerint 
precíz, komolya, szülcszavú. Itt csupán a nyelv tárgyi jelentését s értesit ő  
funkcióját emelik ki (de igazán hatni akarnak). Némi bemutatást mér vé-
gezteni. A baj itt abban gyökerezik, hogy a manipuláció rafináltsága miatt 
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nagyon nehéz megkülönböztetni a valóban tudományos és a látszattudomá-
nyos nyelvhasználatot. Ennek sokszor a szakemberek Is okai, mert felszó-
lalásaikat, írásaikat nem »helyezik« megfelel ő  értékelő  magyarázatú kísérő -
szövegbe (kontextusba) és Igy az értelmezés skálája ismét aggasztóan kib ő-
vül. Abban nincs például semmi kivetnivaló, hogy a matematikus prec12 
nyelvezetet használ s követel. Kivetnivaló azonban, ha nem tör ődik vele, 
hogyan interpretálják, s még kivetnivalóbb, ha véleményét is információnal 
szánja: »Ez az Igazi, minden más csupán sallang«. 

Iskoláink például gyakran »megfelezik« a tanulókat, egyetemis-
tákat. Az egyik tanár mindent lebecsül, ami nem »szaktudomány«, 
ami abszolúte objektív és apolitikus. A másik tanár a szaktudási 
puszta eszköznek s a szabad intuíció gátjának tartja. A harmadik a 
pedagógiára esküszik (úgy általában), a negyedik meg tagadja a pe-
dagógia jelentőségét. 

A gyakorlati szakember szerint a 2 X 2 mindig 4, minden má 
frázis. A politikus, a művész stb. meg sokszor »feloldja« a tudományt, 
az ideológia, vagy az intulció eszközének nyilvánítja. 

Végeredményben oda jutunk, hogy a szakemberek elefántcsont-
toronyba zárkózása azzal a szörny ű  vízióval fenyeget, hogy még akkoz 
Is azon morfondíroznak, melyikpusztító eszköz változata a jobb, ami-
kor a politikus megnyomja a pusztulást okozó gombot. A tudós dolga 
az objektivitás, a leírás. Ami lesz aztán - ideológia. 

Napjainkban talán az Ideoks-ata Totalitáris explicite kifejezett nyel-
vezet a legveszélytelenebb, mert már önmagát tette komikussá, s ami nevet-
séges, az nem vonzó. 

A radikalizmus két változatának nyelvezete - habár sokszor egy 
tárgyról beszél - mégis elütő. Itt mindenki •avantgardistának vallja magát, 
de amíg az ultrabaloldahi, vagy akár anarchista harcos radikálisok rend-
szerint megmaradnak a konvencionális nyelvhasználatnál s er ősen absztrakt 
szinten mozognak (de a szaktudományok, a filozófia, a racionalitás logiká-
jának ás metodológiájának eszközeivel) - noha végső  értékeszméik irracio-
nálisak -‚ addig a radikalizmus általam jobb híján »viirággyermekinek« ne-
vezett változata irracionális eszközöket használ. Felrúgja a logikát. Nem 
tudom, mennyire tudatosan s milyen »áttételekkel« alkalmazzák Rudolf 
Carnap tolerancia elvét, ti. hogy mindenki olyan logikát használ, amilyent 
akar; nem tudom, mennyire Ismerik a »kimondhatatlan« élet ás a »szív 
logikája« e]méletelt. Tény azonban, hogy a mindent »zárójelbe tevés«, »min-
dent kiüresltés<c, a tiszta intuíció istenítését példázó Irodalmi ás festészeti 
alkotások avantgardizmusa nemcsak érthetetlen, de gyakran gyomorkeverl 
ig a »megcsontosodott maradi tömeg« számára. (Ha a »tömeg« ilyen fogal-
mát az »avantgardisták« értelmetlen értelmesei használják, akkor én is 
büszkén a maradjak közé sorolom magam.) 

Arról van szó, hogy egyes radikálisok tiszteletre méltó - habár álta-
lam nem jóváhagyott - szándékkal írnak például az underground irodalom-
ról, de Igényesen, addig mások a közérthetetlenség zavaros vizeiben fickán-
dozva ugyanerről írnak, s közben a sznoblzmus táptalaján nőnek kövér 
modernné. Ez nem túl veszélyes dolog. A racionális módszeresség ű  - igényes 
- irányzat vitaképes. Ez a Vita kívánatos is, mert habár célértékei irraclo-
ná]iisak, a vita gyakorlata nem destruktív. A haladó nézetek kiértékelésé-
hez vezet. Hibája, hogy szűk körű  intellektualizmusa elzárkózóvá teszi, s 
»europelzmusa«, vagy »univerzális« volta miatt a konkrét vajdasági gya-
kox'latot nem érinti. A másik változat káros. Fert őzi az ifjúságot. Sznobiz-
must okoz, s abból él. Letipor minden konvencionális korlátot, kíméletlenül 
agresszív. Vitázni nem lehet vele, mert Irracionális. Vitája öntételezés és 
mások pocskondiázása. Nyelvezetének érthetetlensége sokszor egészen ért-
hető  hatásvadászattal csiklandozza az ifjúságot, mert az »új« vonzó. Ments-
vára pedig az igényes irányzat, mert mindig annak palástja alá bújik, s 
attól kölcsönöz eszméket is. 

Ha összegezéshez fogok, akkor három dolgot kell kiemelnem. 
1. Küzdeni kell anyanyelvünk egyoldalú értékelése ellen. 
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a/l A zbcépiliõ« változatok hívei az anyanyelvet eszköznek tartják. Pél-
dául: Az anyanyelv csak az evés-ivás-szeretkezés nyelve, de nem a kom-
merciális érvényesülésé. Ergo: magyar iskola, színház, magyar nyelv ű  ügy-
vezetés stb. felesleges (s őt 'káros is, mert ha más Is elvégezhet olyasmit, amit 
eddig csak án végezhettem, akkor. . .). A 'kultúra frázis. Ez a szakbarbariz-
mus álláspontja. 

Persze mindez általánosítható. Az ilyen embernek más nyelv is 
eszköz, s a kultúra is az - általában az, s legfeljebb egy knimifilni, 
vagy pornográf folyóirat erejéig értékelhet ő. 'A 'kultúra lényege a 
jobb reklámozás, egy Ügyes szerz ődésszöveg stb. Ezek az emberek még 
nem Ismerték fel, hogy primitivizmusuk világpiaci értéke kicsiny, s 
hogy a fehér ing már nem kizárólagos vizitkártya. 
a/2 A politikai spekuláns az anyanyelvet sókszór azért isteníti, mert 

a szamárlétrán igy jobban kapaszkodhat. A változatok az egyetemes ma-
gyar kultúrától a speciálisan vajdasági magyar anyanyelv ű  kultúra - de 
ne szűkítsem tovább a terjedelmet - érdekt ől fűtött fetisizálásáig terjed-
hetnek. 

b) A lázadó változat irracionális metodológiája a nyelvet a szubjektív 
expresszió eszközének tartja, míg a racionális metodológia radikális hívei 
a leghaladóbbak. Az irracionálisok a jelentés expresszív 'ható funkcióját 
emelik lki. Ekkor minden »megengedett«. A beépül ők a nyelv tárgyi ás tár-
sadalmi-gyak.orlati jelentését és informatív ható funkcióját emelik ki. Ekkor 
csak az megengedett, amit Ők tartanak jónak, mert azt objektívnek nevezik. 

A magukat öniigazgatćsknak vallók mindenhova besorolhatók. 
Küzdeni kell az adminisztratív-vezet ő, a gazdasági-technikai ás a 

klasszikus-humanista intelligencia eszközzé tétele ellen. F őként a »tárgyi-
lagosság pozitivista veszélyére kell rámutatni. A »Nincs ártatlan világné-
zetk Lukács György által kifejtett gondolatának érvényességet kell szerezni 
az értékformálás gyakorlatában. A tudományos-technikai gyakorlat önma-
gában sem jó, sem rossz. Ne tekintsük 'magáért való értéknek, mert akkor 
minden a technika eszköze lesz, de vigyázzunk, hogy ne legyen manipulatív 
eszköz sem. 

Küzdeni kell a tolerancia abszurd végletekig való fejlesztése ellen. 
Az ógörög társadalom szabadságideálja a f e 1 e 1 ő  s s é g teli e s, de ellen-
tétes véleményeket 'feltételez ő  ás megbecsülő  szabad véleménynyillvánitás. 
A tolerancia nem vezethet a »minden igaz, jó és 'szabad4c értéknihilizmusáig. 

Mindez társadalmi akciót igényel. Nem beszéltem részletesen a mar-
xista értékelmélet humanista lényegér ől. Ez egyrészt külön tanulmányt Igé-
nyelne, másrészt erről már értékes elméleti művek láttak napvilágot, har-
madrészt pedig es az elmélet eléggé ismert ás. A társadalmi 'akció alapja sz 
az értékelmélet lehet, de persze a demokratikus vita nem jelenthet kizáró-
lagos kinyilatkoztatási 'privilégiumokat sem. A feladat elvégzését nem bíz-
hatjuk például csak a JMNYE eddigi túl szűk körű, nyelvgyomlálgatást 
végző  gyakorlatára. A  JMNYE értékelő  állásfoglalását bővíteni kellene. Bő-
víteni kellene nyelvi, pedagógiai, politikai-kulturális intézményeink akció-
programját is, mert a szűkkörűség, a bezárkózás veszélye fenyeget. Az anya-
nyelv szerepének helyes értékelését népszerű  tudományos formában kell 
tudatosítani a legszélesebb körökben, mert azok könnyen a pragmatizmus 
karmaiba kerülhetnek (s 'kerültek is). Akciót kell folytatni az irracionális 
radikalizmus ellen, s vitát kell kezdeni a racionális radikalizmussal. 

Az írást bemutató, problémafelvet ő  jellegűnek szántam. T)gy vélem, 
hogy az akció els ő  fázisa elsősorban a felismerés ás rámutatás. Ilyen szem-
pontból es az írás tökéletlen s a bírálat jogos. De elvetem a »miért nem 
résrjletezi a kérdést és miért nem ajánl konkrét megoldásokat?« ellenvetést. 
Egy ember nem adhat receptet. Kis helyen nem adható kimerít ő  elemzés. 
A szerző  tudásának fogyatékossága sem képesíti ilyesmire. Ügy vélem, hogy 
a hibákból tanulunk, ezért még az ilyen Ügyetlen dadogásnak (ennek az 
írásnak) Is van valami értéke, amely nagyobb, mint az okos haligatásé. 
Mert ha megbírálnak, akkor ebből én is, de más is tanulhat valamit. 

211  



401 

ALKOTÓMĹJJ-{ELY 

BARANYI  KÁROLY 

MŰVÉSZETEM  [ÉN  YECËRŐL  

A festészet és szobrászat mellett természetrajz-földrajz szakos tanárnal 
is indultam. A természettudományi tanulmányok meggy őztek arról 
hogy a természet fejl ődésében nincsenek ugrások, kihagyások, légüre 
terek: az élő  szervezetek - a véglényekt ől kezdve a gerinces állatokii 
- száz- és százmillió éven át folytonosan fejl ődtek és megszakítás nél 
kül fejlődnek még ma Is. 

De a matematikában, kémiában és minden más tudományágbai 
is ez a pontos rendszeresség és folytonosság megtalálható. Nyilvánvaló 
hogy a képzőművészetekre Is vonatkozik ez a szabály, mert hiszen 
mában benne van a tegnap és a holnapban benne van a ma is. 

Pedig nagy hatással voltak rám abban az id őben a különféle mű  
vészeti izmusok és magam Is más kifejezési mód és más megoldás utát 
vágytam, mint amit addig tanultam és csináltam, vagy amit mások mu 
tattak be külföldön a kiállításokon, de verg ődéseim során mindig arr 
a következtetésre jutottam, hogy azok az elméletek, amelyeket a kép 
zőművészet terén felállítottak, és amelyekben fenntartás nélkül hisznek 
nem lehetnek helyesek és előbb-utóbb zsákutcába kerülnek, ahonnaz 
aztán sehova sem lehet jutni. Igy is történt. 

Időközben azonban rájöttem arra is, hogy semmilyen izmusra nen 
támaszkodhatok, se nem építhetek, csupán saját tehetségemre, tudásom 
ra,  szorgalmamra, képzeletemre, azaz a magam erejére. Tehát magam 
nak kell megtalálnom és megteremtenem azt az újszer ű  formanyelvet 
amellyel kifejezhetem magam és ami nem utánzása, nem ismétlése 
kortársak képzőművészeti eredményeinek. A művészetben annak var 
elsődleges értéke, ami új értelmű  többletként járul hozzá a már elér 
eredményekhez, más szóval, Oly Irányban kell fejlődnöm, hogy a ko 
szellemében alkotva, a kor, amelyben élünk, magára ismerjen alkotá 
saimban. 

Sok munka, vajúdás, töprengés, olvasás, vitatkozás, szemlél ődés 
mérlegelés után tisztán láttam, mit kell tennem: századunk legfőbb jel  
lemz őivel  kell megalkotnom a  modern  szobrászat s zintézisét I 
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Mik századunk legfőbb jellemzői? Mindenekelőtt a technika, a 
meohanizáció  és  sz építészet. Tehát ezekkel külön-külön, vagy vala-
mennyivel együtt kell megalkotni a szobrászat szintézisét és egyúttal 
korunk szellemét is kifejezni. 

Az elméleti eredmények után lázasan fogtam munkához az ötvenes-
hatvanas évek közepén, még Hódmezővásárhelyen, ahol abban az idő-
ben éltem. Mindjárt  sz  első  próbálkozások megmutatták, hogy helyes 
úton járok. Az, amit csináltam, nem másolása, nem utánzása, hanem 
természetes és önálló folytatása képz őművészetünknek, egyúttal kife-
jezője korunk szellemének. Ezért ennek az Új világlátás- és korszak-
stílus-keresésnek a kifejezésére lassanként Új formanyelvet alkottam, 
amiben szervesen és értelmesen bontakozik ki a korszer ű  felfogás és 
egyéni világom. 

Vallom, hogy korunk mondanivalója, a korszakra jellemz ő  voná-
sok, hagyományos módon a szobrászatban nem fejezhet ők ki. A technika 
és a szobrászat, vagy az építészet és a szobrászat szintézisének a meg-
oldása csak Új formanyelven érhet ő  cl hiánytalanul. Ez a formanyelv 
ugyan újszerű, de a bennük használt elemek, mint amilyenek a hasáb, 
a henger stb., ősrégi eredetűek, és ezek Is csak másként vannak elren-
dezve a szobraimon, mint ahogy eddig voltak, azért Új tömegelosztást, 
vonalvezetést, Új arányokat, fény- és árnyékhatást kívánnak és kelte-
nek a térben. 

Ragaszkodásomat a művészet folytonosságának az elvéhez minden 
szobromon meg lehet találni a fent említettek ellenére is. Ezért ezt a 
kifejezési módot a neoklasszikus formanyelv egyenes folytatásának te-
kintem, annál is inkább, mert ezek előtt csak azon a formanyelven al-
kottam. De az építészet, vagy a technika és a szobrászat szintézise geo-
metrikus formák használata nélkül nem fejezhet ő  ki. Különben is, a 
geometrikus konstrukciókat világszerte használják a szobrászatban és a 
festészetben mint a klasszikus formákkal adekvát kifejezési módot. Kü-
lönösen fontosnak tartom, hogy ezeknek  sz  alkotásoknak művészettör-
téneti értékei legyenek. Ezek a formák a térben gyakran hatásosabbak, 
mint a klasszikus formák, azonkívül határozottabbak, for'máik világo-
sabbak, érthetőbbek, fény- ás árnyékhatásuk pedig felülmúlja azokét. 

Az Új világlátás szükségességét pedig azzal okolom meg, hogy ha 
a világon minden, de minden változik: a tudomány, a technika, a me-
chanizáció, sz  építészet stb. stb., akkor miért kell a képz őművészetnek 
egy helyben topognia? 

Tapasztalatból tudom, hiszen a kiállításokon alkalmam volt halla-
ni, hogy egyesek szerint a szobraim »félelmetesek«, mások szerint pe-
dig »drasztikusak«. Dé voltak olyanok is, akik els ő  látásra »érdekesek-
nek« és ötleteseknek tartották Őket. Később, amikor megvilágosodott 
bennük intencióm, már »újszerűeknek«, vagy »korszerűeknek« nevez-
ték. Akadt olyan hivatásos kritikus is, aki azt mondta és írta, hogy 
szobraim, ha felállítanák Őket, a parkok »díszei« lehetnének. 

Mindig kavarodás volt és mindig változóak voltak a vélemények, 
amikor valami Új irányzat született. Az emberek általában a szokások 
rabjai és tájékozatlanul állnak minden Új el őtt. ľgy van ez az én ese-
temben Is. 
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Csakhogy nem szabad elfelejteni, hogy a technika, a mechanizáció, 
az építészet stb. igen magas fokú, mondhatni szédületes fejl ődésének 
idejét éljük, és hogy egészen más a korszellemünk, mint az annak ide-
jén volt. Tehát mai mulvészetiinknek a mi korszellemünket kell kife-
jeznie. 

Hogy még világosabb és érthetőbb legyek, röviden leírom az 
Oroszlán című  szobrom elkészítésének gondolatmenetét: 

Az oroszlán afrikai áUat. Afrikában pedig sokat süt a Nap, tehát 
az oroszlán fejét Napnak konstruáltam, amelynek a sugarait annyira 
megsűrítettem, hogy azok egyúttal a sörényét is képezzék. A fej (pofa) 
részeit perforáltam, azaz a plasztikájukat er ősen felfokoztam, hogy an-
nak távolról is kellő  fény- és árnyékhatása legyen. Testét gépszer ű  for-
mára alakítottam, mert az végeredményben csakugyan az is, de úgy, 
hogy a test fő  jeUegzetessége mégis megmaradjon. Századunk legf őbb 
közlekedési eszköze az autó (kerekek), tehát a bonyolult combizomzat 
helyére egy-egy kereket tettem. Ezt a megoldást sok ezren látták, de 
senki sem kifogásolta, mindenki ellenvetés nélkül elfogadta, megértette, 
újszerűnek és érdekesnek találta, mert a szemlél ők gondolatkörébe be-
leilleszkedik. Érthető  is ez, hiszen a XX. század szülöttei, amelyben a 
gép és a kerék dominál. 

Meg vagyok győződve arról, hogy századunk, nagyiramú fejl ődé-
sében, annak más, itt nem említett ágában, például az elektrotechniká-
ban, vagy az asztronautikában, a szintézis felhasználásával új eredmé-
nyek születhetnek, mind a szobrászat, mind a festészet vagy grafika 
területén, ami újabb értékeket eredményezhet az egyetemes képz őmű-
vészet terén. 

Hogy szobraimat még érthet őbbé tegyem, és minél kevesebb le-
gyen a tisztázatlan kérdés, szólnom kell még a »felfokozott plasztiká-
ról« is, amit a szobrászatomban alkalmazok. Ezt a módszert azért hasz-
nálom föl, ahol csak lehet, hogy a harmadik dimenziót minél erőtelje-
sebben kifejezésre juttassam, és ezeket a mélységeket a szobraim ré-
szére minél hathatósabban birtokba vegyem. 

Erről az eljárásról egyes bírálók csak mint valami egyszer ű  per-
forálásról emlékeztek meg, holott itt egészen másról van szó, éspedig 
Új formák, Új mélységek, Új konstrukciók létrehozásáról. A perforálást 
némelykor egészen a drasztikus beavatkozásig alkalmazom, de mindig 
a szobor minél jobb és minél erőteljesebb térhatása érdekében. Enélkül 
határozatlan, vérszegény és megoldatlan volna. Általa pedig földolgo-
zom a plasztikáját, fény- és árnyékhatása a legteljesebb mértékben ér-
vényesülhet. 

Azt hiszem, hogy ha a szobrászatomat neokonstruktív térszobrá-
szatnak nevezem el, nem sokat tévedek a helyes definíciót illet ően, bár 
a század eleji konstruktivistákhoz vajmi kevés a közöm. Egészen más 
Úton jutottam ide, ahol most vagyok. 

Munkáim színezéséről is kell pár szót szólnom. Ugyanis legtöbbje 
színes, mint amilyenek a görög és a középkori szobrok voltak. Az enyé-
mek egy vagy több színűek. Végeredményben a szobrászatban hasz-
nált anyag, a fa és a k ő  is színes: fehér, szürke, piros, zöld, fekete stb. 
A szobrokat azonkívül patinázzák is, aminek következtében új min ő- 
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séget,  a térben pedig Új akcentust kapnak és Új hatást gyakorolnak, ami 
mindig a javukra szolgál. Mivel kellő  érzéickel színezve jó benyomást 
keltenek, ezért alkalmazom én is ezt az eljárást. 

A vágyakat, gondolatokat, az elméletet, a törekvéseket és az ered-
ményeket, amelyeket itt felsoroltam, igyekeztem egyszer űen, érthetően, 
lényegretörően leírni, kerülve úgyszólván minden felesleges szót. Rá-
mutattam munkáim születésének előzményeire, megalkotásuk központi 
kérdéseire. A többiekről beszéljenek maguk a szobrok. lorgy érzem, Si-

került az egyetemes művészet érdekében valami Újszerűt kezdemé-
nyeznem. 

(1971) 

7 
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BEDE  BÉLA 

MAGAS FESZÜLTSÉCÜ INTELLEKTUÁLIS ZENE 
Meicer  Mátyás II.  zongoraversenjér61  

Mindig szorongó várakozással tekint alkotó és közönség egyaránt egy-egy 
alkotás ősbemutatója elé, de különösen nagy izgalom el őzi meg a zenei alko-
tások első  előadását, mert hangversenypódlumalnkon csak ritkán csendül-
nek fel a kevésbé ismert jugoszláv szerz ők művei. 

A szabadkai 'hangversenyélet egy nemrégi páratlan el őadói sikere alap-
ján joggal mondhatjuk, hogy a zenei élet szervez őinek bátrabban kellene 
feikarolniuk a fiatal szerzőket. 

Molcer  Mátyásnak, a szabadkai zeneiskola tehetséges zenepedagógu-
sának a neve nem ismeretlen a m űpártoló közösség előtt, hiszen néhány 
évvel ezelőtt bemutatott I.  zongoraversenével  szép sikert ért el a hazai és 
külföldi hangversenydobogókon egyaránt. 

Molcer  az anyagot hosszú ideig magában  hordozó, s az érlel ődő  hang-
anyaggal akár évekig is vajúdó m űvésztipus, akinek az alkotás lejegyzése 
méz Csak technikai folyamat. Ml sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy 
II.  zongoraversernjét  mindössze öt nap alatt komponálta és hangszerelte. 

Hangulata és a tételek szerkezeti megoldása számos újszer ű  mozza-
nattal lepi meg a hallgatót. Töredékes benyomást kelt, a mozzanati zenei 
képeket átszövő  szabad kadenciák és az Improvizációk azonban nem csök-
kentik a művészi élményt. 

A zongoraverseny alaphangulatát  egy modernizált változatú mozartd 
könnyedség jellemzi. Üjszerű  a tételek szerkezeti felépítése. A hallgatónak 
az a benyomása, mintha egyenként Is, de a m űalkotás átfogó egészét ille-
tően 'Is nem volna kezdetük és végük. Mintha csak fél órára bekapcsolnánk 
• rádiót, ahol már megkezdődött egy zenemű  közvetítése, de kikapcsolnánk 
• készüléket, még mielőtt a művet befejezték volna. A felvillanó képeket 
megtöltő  kadenciák keltik életre a méltóságosan hömpölygő  hangok kiegyen-
súlyozott áradatát, s ha hiányoznának, a m űvet formailag akár szabály-
szerű  szlmfóisiának Is tekinthetnénk. 

Ezzel kapcsolatban Marx meghatározása jut eszembe, mely szerint a 
formáknak csak annyiban jut dönt ő  szerep a műalkotásban, amennyiben 
általuk gondolati ás eszmei tartalmak fejez ődhetnek jki. Tehát a zenemű  
formaęlemelt eleve meghatározza az alkotó, ezúttal - Molcer zongoraver-
senye esetében - maga a reprodukáló m űvész. A mér említett lmprovi-
zációk művészi töménységére való hivatkozással nem hallgathatjuk el azt 
a kockázatot, amelyet Molcer a szabad kadenciák beiktatásával magára vál-
lalt. Az oktatás teljes formai kifejez ő  ereje csupán Úgy bontakozhat ki, ha 
előadja valóban kiforrott művész, s kellő  zenei Intellektussal rendelkezik 
ahhoz, hogy - a hangulati elemek követelményeivel összhangban - m ű-
vészi fokon tudja rögtönözni ázokat az érzelmi mozzanatokat magukba 
süritő  kadenciákat, amelyeket Molcer megálmodott. 

A külső  ás a belső  formák közötti viszony kérdését sem hallgathatjuk 
el. A külső  formákhoz viszonyuló belső  formák antagonizmusa kadenciális 
e]robbanáshoz vezetett Melyet zongoraversenyében. Ismeretes, hogy a zene 

a bécsi klasszikusok alkotóműhelyében érte el a teljes formai nagykorú-
ságot, s hogy Beethoven kései m űveiben a formák bizonyos felszabadítá-
sával fejlődött tovább, sőt szinte forradalmi újításokat vonultatott fel. Ez 
a formaromboló folyamat id őközben teljes polgárjogot nyert, s e zeneiro-
dalom világklasszisalnak alkotásai révén elismerte a zeneelmélet Is. Ma 
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már senki sem  rŁikönyödik  meg azon, ha a szabványszerű  formaelemeknek 
ellentmondó szerkezeti felépítés ű  műalkotásról is a legnagyobb elismerés 
hangján szól a kritika. 

Ebb&l  a feltartóztathatatlan fefl ődésl folyamatból - a megelőző  kor-. 
szakok sematikus formáinak nemcsak véletlen, hanem tudatos rombolásá-
ból - Jöttek létre a további zenei korszakok evolutív művel ig. 

Ennek a folyamatnak a jegyében született Molcer Mátyás II. zongora-
versenye. Az újkereső  stIhok örvénylő  forgatagában korunk sokszólaniú 
zeneművészete alkatánál fogva nem törekedhet kLzárólagosságra stílus 
tekintetében. Ami a bariminc évvel ezelőtti ízlés alapján anarchisztikus 
hangzavarnak rémlett, az ina az elektronikus ás a konkrét zenében pontos 
stílusszabályokkal meghatározható, konstruktív elemekb ől felépülő  muzsika. 
A mai klasszikus hangszerekkel képzett modern hanghatáaok sokszor csak 
félniegoldásnak látszhatnak, ha a korszer ű  hangszerekre és zenére gondo-
lunk. A modern zened hatásokhoz szokott hangversenylátogatót nem hozza 
ici e sodrából, ha különös hangkeltés céljából a zenekar egyik tagja - 
mondjuk - vonójával taktusra ütögeti heged űje hátlapját, (Zárójelben em-
Utem meg, hogy a londoni Albert Hall el őkelő  közönsége higgadtan tűrte, 
hogy egy vflághirű  együttes tagjai progilaimszerűen elkezdték 'rflsnuaban 
tépdesni a kottákat!) 

A mai zeneszerző  részére egyaránt fennáll az érthetetlenség és a túl-
zott közérthetőség (a banalitás) veszélye. A közvetítés kérdése sokszor Igen 
bonyolult; a hallgató nem mindig értelmezi Úgy a művet, mint az  alkotó. 
A zene olyasmit Igyekszik közvetíteni, amit beszéddel nem fejezhetünk ki, 
a mondanivaló tehát nem mindig konkrét, s legtöbbször meg sem határoz-
ható. Az érzelem ás az érzékiség, a szenvedélyek ás más lelki élmények sza-
vakba nem önthető  megformálása - es a zene nyelve. 

A négytételes zenemű  Lento  ás  Scherzando  tételei nyújtják a zenei 
élmény tápanyagát, az Adagio  hatástkeltő  rögtönzései, valamint az  Aflegro 
energlco zárótétel disszonáns, elvont gondolatai töretlen ívben juttatják 
diadalra a szerkezeti ás tartalmi egység moriinisztikus élményképét és han-
gulati egységet képeznek az alkotás vonalvezetésében. 

Molcer  zeneszerzőt alkatánál fogva bölcselked ő, kerüli a könnyed meg-
oldásokat, zenéje magasfeszültségű  intellektuális zene, gondolkodásra, me-
ditálásra készteti a hallgatót, ugyanakkor azonban tömör megoldásaival 
csaknem teljesen kizárja, hogy a hallgató fantáziája fesztelenül, s őt felelőt-
lenül .csapongjon. Zongoraversenyét hallgatva az a benyomásunk, mintha 
a szerző  nem bízna a hanganyag kifejező  erejében, a megdöbbentő  hang-
hatásalval, a legkevénbé  sem várt időleges pauzák beiktatásával mintha 
pótolni akarta volna a zenei mondanivaló értelrnileg  Is  kifejezhető  tartalmi 
fogyatékosságait, de mintha lelki lázadásra késztetné a hallgatóságot mind-
jobban  techndzálódó  világunk maradi felfogésal ellen. Hol az eredet ás mibe 
torkollik a vég? - ezt a kérdést válasz nélkül hagyja a szerz ő, mintegy 
meditációs feladatul a he]]gatóaak. 

Ugyanakkor azonban a szabadon hömpölyg ő  kadenciális részleteknél, 
amelyek tulajdonképpen a zeneszerző  helyszíni ihletett rögtönzései, szabad-
jára engedi, hogy a legnagyobb kétségek közepette elveszettnek érezze ina-
gát korunk amúgy Is lépten-nyomon válságokat ás bizonytalanságokat je-
lentő  vIlágában. 

Nem haugathatjuk el Molcer zongoraversenyének még egy sajátossá-
gát. Munkásságában művészi igényeméggel, kölcsönösen kiegészítik egymást 
a költészeti ás a zenei stílus elemei. Ahogyan a költ ő  Moleer versetnek jel-
lemző  jegyeit  képezik a zenei hatások, a ritmus, az eufónia, ugyanúgy elvá-
laszthatatlanok Molcer zeneszerz őt munkásságától a jellegzetes költ ői tor-
maeleiiek. Elmélyülve a II. zongoraverseny formatani részleteiben, szinte 
a stilisztika fegyelmezett pontosságával kimutathatók - a zenetechnikai 
elemek mellett - a költészeti formaelentek Is. 

Végül, de nem utolsósorban, nyugtázzuk jóleső  érzéssel, hogy a szabad-
kai zenei élet végre kitört hosszú évtizedes bezárkózottságábóL Reméljük, 
hogy Molcer Új alkotása ugyanúgy gazdagitja a vajdasági zenekultúrát, mint 
I. zongoraversenye, amelyről a hazai ás a külföldi szakmai világ az elleme-
rés hangján szólt. 
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VLAOVICS  JÓZSEF 

FOSZFERNÓ  71. 
(FILMSZINOPSZIS) 

MŰFAJ: dokumentáris. IDŐTARTAM: 15-20 perc. 
TMA:  Öngyilkosok és iszákosok Eszak-Bácska homokvidékén, 
ahol Bacchus a szőlőlével - a borral és a pálinkával együtt - kél 
kézzel osztogatja a halált is. Ismertek az erről szóló statisztikai ki-
mutatások, melyek szerint országos viszonylatban Szabadkán é 
környékén aggasztóan magas az öngyilkosok száma. Az iszákosság-
gal, amely még szembet űnőbb ezen a vidéken, s amely kiskapuja 
az öngyilkosok temet őjének, már kevésbé foglalkozik a sajtó. A 
közvélemény tájékozottsága minderr ől legalább olyan gyér, mintha 
csupán rovarok, ürgék, vagy mocsári teknősbékák senkit sem ér-
dekl ő  elhullásáról, önirtásáról lenne szó. 
Az öngyilkosság és iszákosság ezen a vidéken komolyan nem vett, 
mindeddig úgyszólván elhallgatott társadalmi-mentális, ha úgy tet-
szik, nemzetiségi probléma is. A lesújtó »haláltáneii újabb rugói 
kétségkívül többek között a munkaer ő-kivándorlás Is a Szabadka 
környéki községekb ől. Az öngyilkosság áldozatai egyre gyakrabban 
az egymástól távol él ő  családtagok (Németország stb.). 
MEGJEGYZËS:  a téma lehetséges feldolgozásának, vizuális meg-
fogalmazásának variációira vonatkozóan: - Ankétfilm esetében 
szociológusok, orvosok stb. magyarázatain túl, megrázó ás szembe-
sítő  erejű  lehet azoknak az öngyilkosságot megkísérelt személyek-
nek a vallomása, akik a véletlen szerencse folytán életben marad-
tak. A szembesít ő, objektív (rejtett) kamera pontos képet festhet 
az utcákon, udvarokban ténfergő, árkokban heverő  részegekről, ta-
lán öngyilkosjelöltekr ől, különösen pálinkaf őzés, illetve borérés 
idején. 
Szubjektív dokumentáció (témafeldolgozás) esetén a kommentár, a 
kísérőszöveg: eszenciája a rendező, a szövegkönyvíró meglátásai-
nak, angazsált hozzáállásának a témához. 
SZÍNHELY: Hajdújárás, esetleg Bácssz ő lős, Horgos. 
MUNKACÍM: Foszfernó 71. 

A halál, az önkéntesen vállalt halál válfaja lehet »divat« is nap-
jainkban, de már aligha oly öncélú és öntetszelg ő , mint amilyen a mini-
szoknya, a slágerparádé. Rekvizitumai: benzin, zsilet, konyhakés, kötél, 
nyakkendő , vagy éppen mérgező  növényvédő  szer: foszfernó. - Mindez 
emberét, annak környezetét, társadalmi-politikai, eszmei, vagy esz-
meietlen, erkölcsi, vagy erkölcsét vesztett sorsközösségét válogatja. 
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Bortermelő  vidékünkön, Észak-Bácskában a foszfernó els ődlegesen 
arra szolgál, hogy a gyümölcsfák buján kivirágozzanak tavasszal, hogy 
a szőlőtőke Új hajtását el ne pusztíthassa a féreg. 

De a foszfernó, amelynek az emberi szervezetet is gyorsan, végze-
tesen romboló hatása ugyancsak közismert, a halál egy válfaja lett. 
Artatlan csomagolásban ott lapul a borpince polcán, a kamrában, a pad-
láson, sok más ihulom között. 

Ellenállhatatlan hipnózisa megdöbbent ő  fordulóponthoz juttatja 
az itt élő  ember sorsát - a tegnap még kacagó, életkedv ű  mai öngyil-
kost. Az esetek sokasága bizonyítja, hogy például elegend ő  egy »ártat-
laniś  összekoccanás házastársak között, s a foszfernó képében megjelen ő  
halál máris kopogtat sz agyakban. (»Megiszom a foszfernót, csak du-
málj még!« - »Csak rajta, idd meg a foszfernót !.*) Az ember felsétál 
a padlásra, csak éppen úgy tesz, mintha a macskát akarná onnan leza-
varni, hogy a kotnyeleskedő  háziállat meg ne dézsmálja a kolbászt, ős 
az ember már soha többé nem jön le onnan a saját lábán. Mint mondot-
ta: megitta a foszfernót. 

Búcsúlevél nagyon kevés íródik az ilyen halál előtt. Hiszen a fosz-
fernó, mint egy hirtelen támadt »ötlet, ott lese]kedik a sz őlőtáblák kis 
házikóiban, a pajtákban, a pincékben, mindenütt ős mindenkor »szol-
gálatkészen+c. A gyanútlan öngyilkosjelöltet tegnap még vidámnak lát-
ták, ma a halálhíre terjed a falu nyomasztó légkörében. A férj hazavár-
ta feleségét Németországból, de mire a mátka megérkezett, már csak 
az ura koporsója köszönthette. Valaki házat akart a maga és a családja 
számára építtetni: nagy, szép terveibe beleszólt a foszfernó. Megint 
másiknak sikeres hetipiaca volt a városban, s onnan csak azért akart 
felesége előtt hazaérni, hogy a pincében zavartalanul megigya a fosz-
fernót. 

Miért? 
Hiszen mintha mindez csak vidám, bohókás, idillikus commedia 

del'arték sorozata lenne, mintha mindenki csak valamilyen hirtelen 
ötletként támadt szerepet vállalna, hogy élettársát, gyermekeit megtré-
fálja? (»Megiszom a foszfernót, csak dumálj még!« - »Csak rajta, Idd 
meg a foszfernót !) 

Miért? 
Hajdújáráson egész családok - a legkisebbekt ől a legidősebbekig 

- napjában lerészegednek. (Az iskola tantermébe némelyik diákkal 
erős pálinkabűz is besompolyog.) 

Miért? 
Hajdújáráson a jómódú szőlősgazdákon kívül a napszámosok, 

idénymunkások, állandósok hadserege a létminimumhoz sem elegend ő  
havi keresettel tér haza fizetésosztás után. 

Miért? 
Hajdújárás munkaerejének java már Németországban van. 
Miért? 
Hajdújáráson (e túlnyomórészt magyarlakta községben) a nemze-

tisági kisebbségi érzés pszichózisa erősen érezhető. 
Miért? 

Ez a szövegkönyvvázlat a Magyar Szó  - Neoplanta sz1nopezLspáyázatán megv41t*s  
díjat kapott. 
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QL,VASÓNAPLIÓ  

KÉT KRITIKA EGY KÖNYVR Ő L  

BLASKO  R.  VOJNIĆ : Moj grad u davninl. Subotica 1391. do 1941. 
A szerző  kiadása, Szabadka, 1971. 

EGY VÁROSTÖRTÉNET ELLENTMONDÁSAI 

Az utóbbi időben több olyan mű  jelent meg városunkban -  például az  
Ëletjel Miniat űrök  keretében, vagy a bácskai, horvát Irodalom rövid átte-
kintése -‚ amely Szabadka város és a hozzá kapcsolódó területek politikai, 
társadalmi és kulturális múltját igyekezik közelebb hozni jelenünkhöz, hogy 
a múltbeli törekvések fölmérése útján - éppen a történelmi valóság meg-
ismerésével - még határozottabban kialakíthassuk és teljesebbé tehessük 
mai életünk képét. Ezek a kiadványok azonban csupán részmegoldást adnak, 
mert a társadalmi, vagy kulturális és művészeti életnek csupán egy-egy 
szűkebb területét ölelik fel, viszont egyre Inkább hiányát érezzük egy olyan 
műnek, amely átfogóan egybefogja Szabadka teljes múltját - egészen a 
legújabb időkig, annál Is inkább, mert Iványi ismert várostörténete immár 
avulttá, tehát bizonyos szempontokból idegenné vált el őttünk a miatt a 
nagy időbeli térkoz miatt, amely megjelenését elválasztja napjalnktól. 

Éppen ezért 'bizonyos reménykedéssel vettük kézbe BIaško H. Vojni ć  
kis könyvecskéjét, mert - szerény terjedelme ellenére Is - azt reméltük 
tőle, hogy a címben vállalt igérethez híven meghosszabbítja némileg a város 
történetének a nagyközönség elé tárt krónikáját, mégpedig olyan szempont-
ból, hogy - 'mivel a múltra vonatkozólag értékes adatokat találhatunk, 
mondjuk Iványi két kötetében Is - els ősorban századunkra, vagy még 
inkább a 'két világháború közötti id őszakra helyezi a hangsúlyt, hogy ezáltal 
valóban a szó szoros értelmében megtoldja, ne pedig csak kivonatolja a 
régebben Ismert történelmet. Sajnos, ez a reményünk nem vált valóra, mert 
nemcsak hagy újat nem 'kaptunk ezzel a könyvvel, de még a rég Ismert 
történelem kivonatolása is rosszul sikerült, és sok-sok ellentmondással 
terhes. 

Az első  - Igaz, csak formai - ellentmondást megtalá1uk már a könyv 
címén Is.  VojnlĆ  ugyanis a  Moj grad u davninf (Városom a régmúlt idők-
ben) bizonyára eléggé költői és eléggé hangzatos címet adta kötetének, 
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viszont a cím folytatása, az állítólag  źeimért időszak meghatározása (1391-
1941) éppen es  utább évszám miatt nem áll összhangban a »régmúlt Id ők« 
meghatározással. még akkor som, ha 1941 óta immár kereken három évtized 
telt .1. De mondom, es csupán formai ellentmondás, és minden bizonnyal 
abból ered, hogy Blaško H.  VojnJĆ  költőlnek 'Igyekezett mutatkozni már a 
kötet címének megadásában  Is. Mert hát bevezetőjében leszögez!, hogy »ez 
a könyv a könyvtáros ás a 'költő  tollával íródott, nem pedig a szakszerű  
történész tollával«,  ás ezt a költői hitvallást támasztja alá a bevezet ő  szöveg 
további mondata is, amely szerint »a könyv írója, mint őszinte hazafi, azért 
ajándékozza nekünk ezt a könyvet, hogy az újat építve, ne feledkezzünk 
meg a  régiről«. 

De éppen ehhez a megállapításhoz f űződik a könyv másik ellentmon-
dása Is. Való igaz: a költő  Is belevághat a történelemírás nehéz munkájába, 
ás a szakembereken kívül valószínűleg senki sem veszi tőle rossz néven, 
hogy a száraz történelmi anyagot Is igyekszik színes, költ ői formába öltöz-
tetni - azzal a megkötöttséggel, hogy ez a költ őlség természetesen nem 
mehet az objektív valóságábrázolás, a valóságos történelem-érzékeltetés 
rovására. VojnlĆ  könyvében azonban - szomorú ellentmondásként - éppen 
az ellenkezőjét tapasztalhatjuk. Mert az író költőlsége teljesen kimerül a 
kötet címében ás kis részben talán bevezet őjében. A 'további szövegnek aztán 
igazán semmi, de semmi köze sem a költ ői felfogáshoz, sem a költői kife-
jezéshez. A kötetben túlteng a lexikoni adathalmaz - Igaz, meglehet ősen 
egyoldalú adathalmaz, de es már egy újabb ellentmondás. S ha ennek elle-
nére mégis valami kapcsolatot keresnénk a költ ői vénával, hát arra a követ-
keztetésre kell jutnunk, hogy ez a költ őlség végeredményben csupán az 
írónak a puszta, száraz adatokkal Is kifejezhető  érzelmedre - nemzeti érzel-
meire szorítkozik, vagyis arra a szubjektivitásra, amely eleve akadálya az 
objektív történetírásnak, mivel az író örökké a maga fabriikálta szemüve-
gen át nézi a valóságot, s ennek a szemüvegnek a fénytöréseit véli a meg-
fellebbezhetetlen igazságnak 

Ezzel kapcsolatos a könyv imént említett további ellentmondása Is. A 
szerző  Ugyanis - szintén a bevezetőben - megállapítja, hogy Szabadka »a 
bunyevácok, magyarok, szerbek, zsidók ás más nemzetiség űek városa. Ez 
olyan megállapítás, amelynek igazságához kétség sem férhet, ismervén 
alkotmányunknak a nemzeti és nemzetiségi egyenjogúságra vonatkozó téte-
leit és érvényben levő  törvényelnket, mindennapi törekvéseinket. Az ellent-
mondás csupán az, hogy ez a szépen megfogalmazott mondat mindvégig 
megmarad afféle allbi-jelszónak, viszont a könyv lapjairól alig-alig derül 
Ici, hogy ebben a városban a  'bunyevácokon kívül más nemzetiség űek Is 
élnek. 

Az író egyoldalú szemlélődése kitűnik már abból Is, ahogyan -  nem 
Ő  maga Írja, hanem összeválogatja a város régebbi történelmét szemléltet ő  
Idézeteket. A szembetűnően furcsa az, hogy ezek az idézetek túlnyomórészt 
nem Is magának a városnak a múltját tárják elénk,  hanem a Duna és Tisza 
közé került bunyevácság történetét, ás csupán jelentéktelen részben érintik 
a várost. Ez a történetfelfogás feltétlenül helyénvaló mondjuk Geza Kllvi Ć-
nek a bácskai bunyevácok Irodalmi múltját feldolgozó két kötetében, ás 
nem lehetne ellene kifogás  akkor sem, ha egy nagyobb terjedelmű  mű  
kisebb részieteként szemléltetnék a Szabadkán él ő  ás élt bunyevác horvátok 
városon túli kapcsolatait és vonatkozásait. De ha egy ilyen, nem Is egészen 
száz oldal terjedelmű  műben, amelynek a könyv alcíme szerint Is öt ás fél 
évszázadot kellene felölelnie, az efféle, nem Is magára a városra vonatkozó 
idézetek elfoglalják a kllencvenegy•néhány  oldal tekintélyes részét, akkor 
ebből  sezsml  esetre sem a történetíró objektivitása világlik ici, s őt még csak 
nem Is a 'költői elgaloppirozás, hanem határozottan a nemzetiségi szubjek-
tivitás. 

Ez a szubjektivitás mutatkozik meg egyébként mondjuk a nevek írá-
sában Is. Tudjuk, hogy a horvát helyesírás szabályai szerint - a zágrábi 
lapok Is így tesznek - az Idegen neveket eredeti helyesírással  kell, vagy ha 
netán nem Is feltétlenül kell, de legalábbis lehet ínni, s például a Vjesnik 
Is csupán zárójelben tünteti fel a fonetikus írásmódot. Mennyivel inkább 
élni kellett volna ezzel a lehetőséggel egy Ilyen kötetben, amely - tekin- 
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tettel arra, hogy Szabadka valóban »a bunyevácok, magyarok, szerbek, zsi-
dók és más nemzetiségűek< közös városa - joggal tart számot érdekl ődésre 
nem csupán a bunyevác lakosság, hanem ugyanolyan mértékben az itt él 
magyarok körében is! Blaško H. Vojni Ć  azonban nem Igy jár el, ős bár 
Igen helyesen megemlíti például a szerb ér a magyar nép közös h ősének 
szerb és magyar nevét Is, de a Jovan Sibinjanin mellett nem Hunyadá Já-
nost ír, hanem Hunjadi Jovant, és a Magyar Mátyásból is Matija Hunjadi 
- Korvin lesz. Ez azonban a kisebb hiba, elvégre történelmi nevekr ől van 
szó, s azokat úgyis Ismeri a nagyközönség. A hiba az, hogy bár a kötetbe 
felvett nevek között akadnak korlátoltabb számban magyarok Is, sokszor 
azonban a tájékozatlanabb olvasó még ezekr ől sem tudja pontosan meg-
állapítani, hogy milyen nemzetiségüek valójában - éppen a fonetikus 
helyesírás miatt. 

Bizonyos, hogy egy város történetének megírása közben végeredmény-
ben nem Is az a leglényegesebb - különösen ilyen kisebb terjedelemben 
-‚ hegy minél több nevet soroljunk fel, anélkül, hogy részletesebben ismer-
tetnénk, hogy a felsoroltak mivel Is járultak hozzá a város fejl ődéséhez akár 
gazdasági, akár társadalmi, akár kulturális téren, de ha már vállalkozunk 
ilyen névfelsorolásra, akkor nem szabad egyoldalúságba esnünk egy Ilyen 
többnemzetiségű  város esetében. Márpedig minek nevezzük, ha nem egyolda-
lúságnak azt, hogy Blaško H. Vojni Ć  - a Szabadka körüli településekr ől írva 
- szinte mindenütt talál egy-két írót, orvost, tanítót stb. az ott született 
bunyevácok soraiban, akit említésre méltónak tart, viszont - ha jól emlék-
szem - a tizenvalahány település közül egyetlenegyben sem említ egyetlen 
magyar nevet sem, bár a települések között van például Csantavér Is. A 
múlt kimagasló  építőinek  árnyai című  fejezetben ismertetett személyiségek 
között van Ugyan több magyar Is, bár hiányolnám mondjuk Csáth Géza, 
vagy Lányi Ernő, sőt esetleg Gyóni Géza nevét Is, akik szintén egy bizonyos 
időszakot töltöttek Szabadkán, ős Ismert alakjai a magyar irodalomnak ős 
a zenei életnek, de ezt a részt nem is a magyar nevek sz űkösebb felsoro-
lása miatt tartom egyoldalúnak, hanem sokkal inkább azért, mert túlnyo-
mórészt írókat, művészeket sorol fel, viszont figyelmen kívül hagyja azokat, 
akik a társadalmi ér politikai életben harcoltak a város jöv őjéért. 

És ez a kötet legnagyobb ellentmondása: a történet Ugyan a címlapon 
feltüntetett alcím szerint 1941-ben zárul, viszont anyagának túlnyomó része 
kimerült a fent említett idézetek, a régi építmények ős intézmények, a múlt-
beli, adatszerű  egymondatos érdekességek, a települések és a harminc-negy-
ven kimagasló, túlnyomórészt művészalak mozaikszerű  felsorolásában, és 
szinte Semmi hely sem jut benne mondjuk a két világháború közötti Id ő-
szaknak. Van Ugyan benne egy néhány soros rész A város történetének 
töredékei fejezetben a hírhedt Sárga Házról, s az akasztásokról is, de ez a 
rész Is Inkább csak úgy hat, mint a Horthy-féle fasiszta megszállás elleni 
tiltakozás kivetülése, nem pedig úgy, mint annak a társadalmi harcnak 
logikus folytatása, amely már a régi JugoszláMiá idején megindult Szabad-
kén is az elnyomók ellen. Mert hát emlékezzünk csak egy kicsit! Volt egy-
szer Szabadkán vasutassztrájk Is, volt egy bizonyos, Zel& Ć-féle felkelés is, 
itt munkálkodott hosszú ideig f)uro Pucar, itt tevékenykedett a munkás-
mozgalomban Matko Vuković, Lazar Neši Ć, Kizur István, hogy csak néhá-
nyat említsünk, volt Szabadkának egy Népszavája ás a felszabadulás után 
újra feltámadt Hídja is. Vajon mindebb ől nem fért be semmi Szabadka 
legújabb történetébe? Vajon a fentieknek csak futólagos megemlítése  Is 
nincs annyira fontos - ős érdekes, mint mondjuk annak a ténynek a köz-
lése, hogy a nagytemplom kriptáiban utoljára Laj čo Budanović  püspököt 
temették el? Vajon LajČo Budanović  püspök többet tett Szabadka előre-
haladásáért, mint Duro Pucar, Kizur István ős a többi forradalmár? 

Ellentmondásokkal teli könyv ez a Szabadka-történet. Semmiképpen 
sem elégíti ki azt a természetes dgényünket, hogy felmérést kapjunk - 
egészen objektív és egészen részletes felmérést - a város történetének leg-
újabb fejezeteiről is, amelyben nem az adatszerű  felsorolás lesz a lényeg, 
hanem a történések és az elért eredmények szemléltet ő  feltárása - akár 
költői, vagy újságírói hozzáállással Is. 

KÜL  OZSI  TIBOR 
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TÉVELYGÉS ‚4  MÜLTB14N  ÉS BETŰK RENGETEGÉBEN  

Blaško  H. VojnIĆ  könyve mindenképpen  kiérdeniii  a művelt közvélemény 
figyelmét, hiszen egyrészről egy kitartó munka gyümölcsét jelképezi, más-
részről pedig kísérletet jelent Szabadka történetének teljes áttelvintésére. 
»Az adatgyűjtésen és a könyv megírásán teljes 25 éven át folyt a munka.a 
A kutatásokat Szabadkán (a Városi Könyvtárban, a Történelmi Levéltár-
ban és a Városi Múzeumban), Íljvidéken (a Matica srpska Könyvtárában) 
és Belgrádban (a Népkönyvtárban) végezte a szerz ő. E terjedelmes előké-
szítő  munkálatok folyamán - olvashatjuk tovább az el őszóban - egy egész 
sor bibliográfia és értekezés készült el, amelyek nagyrészt még Csupán kéz-
iratok [Szabadka város bibliográfIája, A bácskai bunyevácok és sokácok 
(horvátok) bibliográfiája,  Gál Ferenc bibliográfiája,  Pavie Baši Ć  Pallcovf Ć  
ás  ml.Weł,  Sima Jovanovi Ć  és művei, Obrad BalesUjin és m űvei, Botd,ar 
Prokop čar&ji  ás művei stb.]. 

A könyv nem túlságosan terjedelmes, s »mindazok számára íródott, 
akiket érdekel a múlt«. 

Az összegyűjtött anyagot hat fejezetbe osztotta a szerz ő. Az elsőben 
Várostörténeti részletek cím alatt (7-12. o.) Szabadkát mutatja be 1391-t61 
a végleges felszabadulásig, 1944. október 10-éig. A második fejezetben (15-
27. o.) Szabadka a régi iratokban cím alatt 1665-b5l, 1692-b81, 1786-ból 
1868-b61, 1880-ból és 1912-ből származó szövegeket (Evhja Celebija, Kora-
binszky lexikonja, kalendáriumok és Srpske llustrovane novine) tesz közzé. 
A Jelentős régi épületek  és intézmények cím alatt (31-38. o.) a templo-
mokat (a Ferencesekét, amelyet  az  egykori várból építettek, a Nagytemplo-
mot, a Szt. Rókus kápolnát és a szexb pravoszláv templomot), továbbá a 
régi és az új városházát, a színház, a múzeum és a könyvtár épületét mu-
tatja be. A negyedik fejezetet az egykori újdonságoknak szenteli. Ebben 
Ërdekességek  a múltunkból cím alatt (41-45. o.) megtalálhatók a legfon-
tosabb adatok az első  egyesületekről (mintegyhúsz egyesületr ől van szó 
az 1840-1922 közötti időszakból), az első  könyvekről ás újságokról (mintegy 
húsz egység), az els ő  intézményekről ás hivatalokról (csaknem húsz egy-
ség), az első  kereskedőkről és iparosokról (mintegy harminc egység) s több 
más ezekhez hasonló újdonságról (több mint harminc egység). Ezután 
következik a  PaUcs  és a  várostelepülések  című  fejezet (49-55. o.), amely-
ben a »szabadkai tengert leírása mellett megtaláljuk Sándor, Bajmok Csan-
tavér, Györgyén, Kaponya, Kelebia, Ludas, Kisbosznia, Paviovac, ebešié, 
Tavankút és Nagyfény tömör monográfiáját. A befejező  és egyben a leg-
terjedelmesebb fejezet A múlt jelent ősebb alkotóinak  drnyképe(  cím alatt 
(50-90. o.) a következ ő  neves személyiségek portrélt tartalmazza: Arnold 
György, Pavie BašlĆ  Pa]kovlĆ, Bittermann Károly, Jovan Nenad cár, Jelena 
ČoviĆ, Gaál Ferenc, Dorde Go)kovl Ć, Iványi István, Jámbor Pál, Petar Josi Ć, 
Miaden KaranoviĆ, Kosztolányi Dezső, Pajo K'ąţundžlĆ, Tit MaČkovJĆ, Ago 
Mamužić, Lazar Mamuálé, Aksentije MarodiĆ, Milko Izidor, Dragutin Milo-
danovlĆ, Sime IvlilodanovlĆ, Jovan PaČu, Grgo PeštaliĆ  (». Dušan Petrovič , 
Todor (Božidar) Prokopčanji, Blaăko RajlĆ, Stipan Ranlć, Mlhajlo Rad-
nIĆ  (!)‚ Josip Rudié, Szép Ferenc, Lazar Stlpl Ć, Luka Suä[Ć, Pavao SuČiĆ , 
Ambrozlje SarČevlĆ, Vojnics Oszkár, Božidar Vujić  ás Vince ZomborčeviĆ . 

Mindez világosan mutatja, hogy olyan szerz őről van szó, akt Óriási 
anyagot halmozott fel, ás minden agyekezetével azon volt, hogy megteremtse 
saját szintézisét. 

Blaško  H. VojniĆ  mint könyvtáros hosszú évek során át közvetlen kap-
csolatban állt a könyvvel és a sajtóval, tehát természetes, hogy adatainak 
nagy részét itt gyűjtötte össze. Nem vitatható el, hogy könyvében a levél-
tári kutatómunka nyomait is meg lehet találni, ezek az adatok azonban, 
kis számuknál fogva, eltűnnek a nyomtatott anyag rengetegében. Olyan 
könyvről van tehát szó, amely túlnyomó részt a nyomtatott bet űn alapszik. 
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Ha azokról a könyvekről kívánunk szólni, amelyek forrásanyagkén 
szolgáltak, akkor els ősorban Iványi Istvánról kell beszélnünk, hiszen az 
művei, de különösen a Szabadka szabad királyi  város torténete  és a Hely 
névtár című  munkái mindenki számára az adatok ás az ihlet elkerülhetet 
len ás kimeríthetetlen forrását jelentik. A félreértések elkerülése véget 
azonban hangsúlyozzuk: nem az a probléma, hegy felhasználta-e a szerzi 
Iványi adatait vagy sem, hanem az, hogy hogyan használta fel, és hog 
miképpen viszonyul hozzá. 

Baško  H. VojniĆ  könyvében Iványi többféle módon Is jelen van: néha 
egész oldalak vannak t őle átdolgozva, néhol csak kisebb részletek, egye 
kölcsönvett adatok pedig megtalálhatók szétszórtan mindenütt a konyvbez 

Erre sok példát említhetnénk. Vegyük csupán a könyv kezdetét, Sza 
badka legrégibb időszakát. Aki Ismeri Iványit, az könnyen visszaemlékez 
het, hogy hol találhatja meg nála a megfelelő  oldalakat. Minthogy Ivány 
történetének olyan fejezetéről van szó, amelynek értékét már annak ldejéi 
kétségbe vonták, amikor a könyv még a nyomdában volt, idézzük fel, m 
hangzott el akkor erről nyilvánosan: 

»Mindenki előtt lel kell jelenteni, hogy a Szabadka történetéb ől közzé 
tett részletek nem elégítik lel korántsem azt a várakozást, amelyet egy olyw 
nagy városnak múltjához fűzni lehet. A nyilvánosságra került részletek utái 
ugyanis azt látjuk, hogy Szabadka középkori története igen homályos,  a 
ide vonatkozó adatok igen hiányosak, egyszóval e város ezen korban törté 
netileg oly szegény, amilyen csak egy alföldi város lehet. Az okleveleke 
csaknem q.zjjafnkon elszámlálhatjuk, melyekb ől a büzgó, de csekély appará 
tussal rendelkező  szerző  több mint négyszáz év történetét kénytelen vázo]xi 
Hogy többet ne mondjunk, elég ha felemlítjük, hogy sz ókanizsai Adorjái 
pusztának nagyobb története van e korban, mint Szabadkának. Míg ugyani 
Szabadka a történet látkörén csak a XIV. század végén t űnik fel, vagyi 
mint Iványi előadja, a városra vonatkozó első  hiteles tudósítás 1391-bČ  
való, addig az Adorjánra vonatkozó okleveleknek e századtól mér egés 
sorát vagyunk képesek felmutatni. 

De vajon a Szabadka történetére vonatkozó oklevelek milyenek? Van-
köztük csak néhány olyan Is, amelyet a szerz ő  kutatásainak köszönhetünk 
van-e köztük csak néhány Is, mely eleddig nemcsak pubu)kálva, de majd 
nem mindenki által Ismerve ne lett volna? Szabadka középkori történet 
tehát nemcsak adatokban szegény, nemcsak homályos, hanem egyáltaláj 
semmiféle históriai újdonságot sem nyújt, ás csak néhány adattal sem ve 
új világot a városnak s ezzel a vármegyének régi történetére.« 

A régi Szabadka színházi életét a szerz ő  szintén I'ványi alapján inutatji 
be (úgy, ahogyan Iványtt érdekelte, ás amennyire Ő  Ismerhette). A szerz 
itt Is teljesen a forrásműköz tartotta magát, nem számolva azoknak a kuta 
tóknak az adataival ás véleményével, akik Iványiinál alaposabban foglal 
koztak a színházi élettel. tgy p1. a szerz ő  átveszi Iványinak azt a vélemé 
nyét, hogy Szabadkán mindaddig nem volt állandó jelleg ű  színház, amii 
1854-ben meg nem nyitották ez új, korinthoszi oszlopokkal díszített színház 
épületet, noha okkal feltételezhet ő, és bizonyítható Is, hogy a dolgok más 
ként á]]nak. Egy, a XIX. század els ő  feléből származó nyomtatott Iratbai 
p1. azt olvashatjuk, hogy »Mária 'lihereziopolle Szabad Királyi Városbai 
ezen folyó esztendőben egy nemzeti Magyar Játékszín minden hozzá tart» 
zandó eszközeivel együtt felépíttetett, és tökéletesen elkészült«. Mindjár 
meg kell emiltenünk azt Is, hegy a szerző  nem minden tekintetben tartj 
tiszteletben Iványit. Azt állítja, hogy 1854 után az Új színházépület nagy 
termében .sok világhírű  magyar, német ás szerb színész ás együttese« ven 
dégszerepelt. Amennyire számunkra ismeretes, Iványi sehol nem szól arró] 
hogy abban az időben sok világhírű  német színész járt Szabadkán. Eg 
1833-ból származó tudósítás a következ őkppen tájékoztat bennünket a szín 
házi világról: »Szabadkán négy  hönapig mutatkozék bolygó csillag képébei 
5' magyar Thálla Abday Sándor kormánya alatt; el búcsúzván a' magya 
színészi társaság, olly vigasztalást nyere a' városi tanácstól, hogy ezutái 
Szabadkán német társaságnak maradandó helye nem leend, a' magyar 
pedig mindig szívesen fogadja be a' számára készen á]ló szmnház.i 
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A szerző  által bemutatott egykori színházi élettel kapcsolatban ellen-
áflhatatlanul  előtolakszik egy digresszió - Iványira vonatkozólag. A szerz ő  
ugyanis azt állítja, hogy a szabadkai szerb mükedvel ők 1850-f61 kezdve 
állandó  elõadã~t adtak.  A mondat, amelyben ezt állítja, szórol szóra így 
hangzik: 'A od 1850. godine staino je davala predatave Srpska diletantska 
pozorlšna družina na Čelu sa Božidarom Prokop Čanj1jem.c (»Az 1850. évtől 
kezdődően Božldar Prokopčanjii vezetésével a Szerb Műkedvelő  Színészegyüt-
tes állandó előadásokat ta(rtott«.) Ugyanezt mondja akkor ig, amikor Pro-
kcpčanjiról Ír. Ügy látszik, hogy a szerző  az 1850/1-es műkedvelőket Össze-
tévesztette az újvidéki Szerb Nemzeti Színházzal, amely az elmúlt évszázad 
második felében, majd egészen az els ő  világháború kezdetéig gyakran ven-
dégszerepelt Szabadkán. A szabadkai szerb m űkedvelők Prśykopčanji veze-
tésével csak 1850-ben és esetleg 1851-ben adtak színházi el őadásokat (Mlho-
vii Tomandi: Srpsko pozorite  u  Vovodlni.)  

Hogyan bánik a szerző  Ivány'l kiragadott adataival? 
Válasszunk egyet az újdonságok közül, pL ezt: »Az els ő  nőegyesületet az 

izraelita nők alakították meg 1852-ben (Babeta Šefer). Iványi Így számol 
be erről az újdonságról: »Az első  helybeli nőegyesület az fzraehta  nőegylet 
volt, amely 1852-ben 16 taggal alakult Schäffer Babette elnöksége alatt, a 
helybeli szegények, árvák, özvegyek és betegek segélyezésére.« 

1893-ben, tehát egy évvel Iványi könyvének megjelenése után, az izra-
elita nőegylet megalakulásáról a következőket tették közzé: 

»A szabadkai &zr. Mik. nemesen érz ő  hölgyei egyesültek e jelszó alatt 
'Mit Gott4c -  ás 1852. évi február 21. napján megalakult a jelenleg Is áldá-
sosan működő  szabadkai Izr. nőegylet, bár az előmunkálatok már 1850-ben 
megkezdődtek, mikor Is előttünk és mindnyájunk által nagyra becsült Blau 
Simon úr munkálkodása mint egyesületi jegyz őé kezdetét vette. - Akkor 
olvasta fel Ő  az általa szerkesztett, 22 pontból álló és az uralkodó politikai 
és társadalmi viszonyok közt nagy tapintatra, finom érzésre és Igaz huma-
nizmusra valló alapszabályokat; melyeket a 20. § értelmében a k.k. Landes-
verwaltung lii Temesvár csak Úgy hagyott jóvá, hogy »die Verelnssitzungen 
sollen zu jeder Zelt nur unter Aufsioht des 'betreffenden Stadt-Vorstandes 
oder elnes politisehen Conilsär- abgehalten werden.« Azonkívül egy másik 
pont kimondja: »Im Vereine dürfen kelne verbothene oder auch nur auf-
relzende Zeltungen gehalten werden.4c 

És a további szövegben: 
»Az izr. nőegylet jegyzője, szíve Blau Simon volt! Éltesse az Isten 

sokáig. 
Igen, az Ő  lelkes buzgalma éltette a 42 év előtt Hlrsch Terézia, Geiger 

Mária elnöknők, Schäffer Borbála, Miikó Katalin pénztáros és ellen őr, 
Halbrohr Netti, Deutsch Terézia, Relner Jetti, Hlrsch Emma, Geiger Lotti, 
Schutz Hanni választmányi tagok vezetése alatt megalakult  jótékonyczélú 
lzr. nőegyletet.« 

Az Idézett részletek sok mindenben eltérnek Iványi tolmácsolásától, 
amelyben Biau Simon neve egyáltalán nem szerepel, Schäffer Borbála pedig 
elnöknő  ás  sz  egész akció lelke. 

Iványi  művein kívül természetesen más könyvek Is szolgáltak forrásul, 
ami ilyenfajta munkáknál magától értet ődő, azokat azonban ezúttal figyel-
men kívül hagyjuk. Ehelyett Inkább a nyomtatott anyag felhasználásával 
kapcsolatos második kérdésre próbálunk meg feleletet adni 

Hogyan használta fel a szerző  a régi, adatokkal teli sajtótermékeket? 
Nem kétséges, hogy áttanulmányozta ezeket a kiadványokat, tehát nem 
alaptalanul tekintik a régi sajtótermékek ismer őjének. A belőlük merített 
adatok gyakran Igen érdekesek, néha már bizarrok Is, és nagyjából meg-
felelnek a tényeknek. Blaško H. VojniĆ  pL a következőket közli az olvasók-
kal a szabadkai Írók els ő  egyesületéről: »Az első  irodalmi egyesületet „Az 
első  szabadkail Irodalmi társulat" néven 1840. szeptember 18-án alakította 
meg néhány fiatal értelmiségi. Alapító tagok voltak: Deno Sarúé, Simony 
Mihály, Josip Antu.nov'iĆ, Karvázy Zsigmond, Josip MezneriĆ, Varga János, 
Ambs-ozlje ŠarČevlĆ, Teodor (Bouidar) Prokop Čanj.l, Hoffmann Ferenc, Dorde 
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ZarlĆ  és Vinkler.c Mi az, ami ebben a látszólagos pontos és logikus adatban 
amelyben a rendet csupán a keresztnév nélküli Vsnkler bontja meg, nem 
felel meg teljesen a tényeknek? Elsősorban Is »Az első  szabadkai Irodalmi 
társulat« nem más, mint egy 1881-ben íródott cikk megcsonkított címe. A 
felhasznált adatokat Is ebből a cikkből meríti a szerz ő. Világos, hogy a cikk 
címének nem kell azonosnak lennie az egyesület elnevezésével. A társulal 
Igazi nevét ugyanott találjuk a cikkben, ahol a tagok is fel vannak sorolva 

»A kor részvényes tagokból állott, kiknek mindegyike havonként 
forintot fizetett. Alapító tagjai voltak: Szárics Jen ő  +‚ Simony Mihály, An. 
tuniovits József, Karvázy Zsig., Meznerlts J.  +‚  Varga János  +‚ Sárcsevit 
Ambrus, Prokopcsányi Tivadar  +‚ Hoffmann Fer. +‚ Zárics György + 
Vinikler ... +. Tagajánlati joggal minden tag bírt. Teljes számú gyűlésnei 
volt fenntartva a jog rendes vagy levelez ő  taggá valakit felvenni. Beavatni 
a kör titkaiba csak szótöbbség útján beválasztottat volt szabad. A kör címe 
volt: »Nemzeti Nyelven Munkálkodó Társulat«.« 

Hasonló a helyzet azzal az adattal 'Is, amely szerint 1891-ben alakul 
meg az első  lóverseny-egyesület. Ezt illetően épp az nem felel meg a tény 
nek, amin a hangsúly van, hiszen Szabadkán már 1846ban megjelent eg 
nyomtatott könyvecske ezzel a címmel: »Szabadkai Lóverseny-társasái 
könyvecskéje. 

A régi sajtóból származó különféle adatokon kívül a szerz ő  egész írá 
sokat Is felhasznált a Saját szükségleteire. Az effajta munka szemléltetésér 
szolgáljon az a szöveg, amely Gaál Ferenc zeneszerz ővel foglalkozik. 

A szöveg eredetijét Blaško H. Vojni Ć  az 1896. évi szabadkai sajtóbaz 
találta. Két lap Is átvette akkor Id. Ábrányi Kornél Gaál Ferencr ől szól( 
cikkét a Művészeti Lapokból: a Bácskai Ellenőr az eredeti szöveget, a Subo 
ti&e novine pedig némileg módosított fordítását. A szerz ő  a fordításn 
támaszkodva állította Össze szövegét, amelybe Igy múlhatatlanul belekerül 
tek bizonyos apró eltérések az eredetít őL Igy pL az eredetiben sz áll. hog 
Gaál Szkacsányban született, ezt olvashatjuk le síremlékér ől Is, a fordítás-
ban és a szerzőnél viszont Sakačanj, Illetve SakaĆanj vau megjelölve szülő  
helyként. Gaál születésével kapcsolatban a szerz ő  a nap megjelölésénél 1; 
hibát vét: március 24-ét ír 27-e helyett. Az ilyen eltéréseknek azonban nin 
csen döntő  jelentőségük, a fölösleges volna behatóbban foglalkozni velük 
Csupán az marad kérdéses, hogy lehet-e Gaál Ferencr ől vagy bárki másró 
egy olyan újságcikk alapján Írni, amely teljes tíz évvel a halála el őtt Író 
dott, s amely ilyenformán nem tartalmazhat értesüléseket az illet ő  életénel 
és alkotó munkásságának utolsó tíz esztendejér ől. 

Ezt a problémát a szerz ő  nagyon egyszerűen oldotta meg. Mivel sze 
rinte Ábrányi azt mondja, hogy »broj cilokupnlh dila njegovih dobrim pri 
lazi stoti opusbroj (»összes műveinek a száma ma már jóval túlhaladja 
100. opusszámot<), ő  ezt a számot kiegészítette 120 körülire: »Dela su mi 
štampana u tadašnjoj TJgarskoj 1 inostranstvi, a njihov broj iznosi oko sto 
tinu dvadeset kompozicija; poneke su ostale u rukoplsu. (»M űveit a 
akkori Magyarországon és külföldön adták ki, számuk pedig körülbelül száz 
húszra tehet ő ; ezek közül egyes szerzeményei kéziratban maradtak fenn. 
Az Ábrányi által megnevezett m űvek mellett ezenkívül  Kra&leviĆ  Mark 
c. zenedrámáját említi. Honnan tud a szerz ő  Gaálnak erről a művéről 
Nyilván a  Muzi čka encik1oedij4b61  (Zágráb, 1958), amelynek Gaálról szól 
cikkében Dušan Skovran erről a művéről 'Is Ír. De ha csakugyan ebben 
zenei lexikonban találta ezt az adatot, akkor hogy nem vette észre, hog 
Skovran 120-nál jóval többre becsüli Gaál szerzeményeinek a számát? Sicov 
ran ugyanis est mondja: »Mintegy 200 szerzeményt írt, s ezeknek nag 
részét kiadták, becsülték, és gyakran e16adtá1k.« Végül bevalljuk: nem ért 
jük, miért nem említi Skovran a  Lłpa Bunjeoka  c. zenés játékot, s mléx 
hallgat erről a szerző  Is, akt elvégre nem Prilepről, hanem Szabadkáról állí 
tott össze könyvet. 

A Városom a régmúltban c. fejezet további részei a legkülönféléb 
adatokból tevődnek Össze valamiféle mozaikká. A legtöbb önállóságot, vagyi 
a legtöbb eredeti megfigyelést ás álláspontot az  ,utolsó fejezetben lehet föl 
fedezni, amelyben egy meghatározott és világosan kifejtett elképzelés kere 
tében felsorakoznak Szabadka alkotó egyéniségeinek portrél. 
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Egyikük Szép Ferenc, akit a szerz ő  úgy mutat be (17 sorban), mint 
»a Szabadkán megjelent első  magyar nyelvű  kiadványok íróját és iviadóját«. 
Arcképét az  alapvető  életrajzi és bibhográflai kövecakékből állította Össze, 
akárcsak a többi szabadkai személyiség esetében. Született Szabadkán 
1809-ben, meghalt Szabadkán 1856. szeptember 10-én (kalocsal sematizmus 
ás Szinnyai József:  MagVar írók élete és munkái). »Foglalkozására nézve 
pap Volt Szabadkán«, mivel Sinnyei nem említi, hogy Futokon Is élt. »0 
adta ki a  Honunk állapota a nép felvilágosítására  c. első  újságot. A lap első  
száma 1848. november 27-én került ki a nyomdából, azzal, hogy id őközön-
ként fog megjelenni. Az utolsó számot 1849. január 8-án adták ki. Összesen 
Öt szám jelent meg.« (Mellékesen megjegyezve, a szerz ő  ezt már korábban 
is leírta, mégpedig az újdonságokról szólva: »Prvi hat po Čeo je Izlaziti 1848. 
godine pod naslovom Honunk állapota a nép felvilágosítása  (!) (Stanje 
naše domovine za obaveštenje naroda.) Izašao je pet brojeva pod uredni-
štvom Ferenca Sepa.«) Ez a könyvecske Iványitól származik: »A legrégibb 
szabadkai lapok a Szép Ferenc káplán által 1848/9-ben kiadott „Honunk 
állapota, a nép felvilágosítására" című  röpívek voltak, melyekből csak 5 
szám jelent meg. (L köt. 425.)« Majd tovább a megjelölt oldalon: »Hogy e 
célt biztosabban elérje... elhatározta Szép Ferenc káplán, hogy id őhöz nem 
kötött röpívekben Is oktatja s felvilágosítja a népet. Ezen els ő  szabadkai la-
polc címe volt: „Honunk állapota, a nép felvilágosítására." Az els ő  szám. nov. 
27-én jelent meg négyrétű  2 levél terjedelemben, további számok dec. 7., 
15., 22. és 1849. jan. 8-án. Több számot nem Ismerek.« Könnyen lehet azon-
ban, hogy másmilyen volt, hiszen a bibliográfusok szerint »Honunk álla-
pota. Hetilap a nép felvilágosítására« címen jelent meg, s hogy tíz szám 
hagyta el a sajtót, nem pedig öt. »0 szerkesztette az els ő  kalendáriumot Is 
Szabadkai Naptár [SubotiČki narodni (!) kalendar] néven az 1847. évre« - 
amelynek egy példányát a Városi Könyvtárban Őrzik. [Egyébékt erről Is 
tudósított már a szerz ő  az újdonságok között: »Az els ő  (eddig Ismert) nap-
tár 1846-ban jelent meg 1847-re Szabadkal naptár címmeL Szerkesztette 
Szép Ferenc.«] A naptáron különben sehol sem Írja, hogy Ici szerkesztette, 
s Igy azt kell vennünk, hogy a szerz Őség kérdését Blaško H. Vojzzić  oldotta 
meg. »Szép három könyvet Írt«, melyeknek példányait szintén a Városi 
Könyvtárban Őrzik. Kettő  csakugyan az ővé, a harmadik azonban régies 
fordításnak, illetve idegen könyv átültetésének számít (»németb Ől magya-
rítottai). Ezt követi Szép Ferenc e három könyvének tévesen átmásolt címe 
a kiadás helyének ás évének adataival. A Katolikus katekizmus esetében, 
amelyen nincs rajta a kiadás éve, felvethetnénk a kérdést, hogy minek az 
alapján jelöli meg a szerző  1847-ot a kiadás évéül, amikor az 1845-ben vagy 
1844 végén is megjelenhetett, hiszen akkor már működött nyomda a város-
ban. Nem tetszőlegesen ítél-e, amikor az els ő  magyar nyelvű  szabadkai 
kiadványok megjelenésének időpontját Bittermann munkásságának harma-
dik vagy negyedik esztendejére tolja ki? 

Szép Ferenc portréját az Ivány'i Istvántól kölcsön vett adattal zárja. 
Hogy mennyiben teljes ez a kép csupán lexl'kálís értelemben Is, azt jól szem-
lélteti az, hogy Szép Ferenc negyedik könyvér ől említést sem tesz, pedig 
azt Is Szabadkán adták ki, s Szépnek egyéb művel Is voltak, amelyek nem 
jelentek meg külön kiadásban. 

Mindazok alapján, amit a szerz ő  összegyűjtött Szép Ferencről, úgy 
tetszik, helyesen értékelte, amikor az első  szabadkal magyar nyelv ű  kiad-
ványok szerzőjévé kiáltotta Ici. Bizonyos szempontból csakugyan az volt. Ha 
biztosan tudnánk, hogy az 1846 előtt Szabadkán megjelent névtelen kiad-
ványoknak Is Ő  volt a szerzője, akkor meg egyáltalán nem kételkedhetnénk 
ebben. De ha azok a kiadványok nem az ővél, akkor az-e valójában, 
akivé a szerző  avatta? Ezenkívül a Szép neve nélkül megjelent kiadványok 
mellett léteznek szabadkai magyar nyelvű  könyvek az említett Szép-féle 
kiadványokat megelőző  időszakból Is, amelyekről az írók neve Is könnyen 
leolvasható, de ezek a nevek sehol sem találhatók meg Blaško  H.  VojniĆ  
könyvében. (»Öröm füzér, meflyet nagy tiszteletü Furdek Kelemen Üdvö-
zitörül czimzett ferencziek szabadkai egyület érdemteles  eWljárójának,  hely-
beli királyi tanodalom igazgatójának, midőn név ünnepet üdlené,  őszutó 
23kán 1845. évben kötött Remes Kázmér nyelvészeti negyedik osztályta- 
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nító,  Szabadkán. Szabadkán, Nyomatott Bittermann Károl betílível.c) Sem-
miképpen Sem kívánjuk lebecsülni Szép Ferenc érdemeit, és az utcát sem 
akarjuk megtagadni t őle a városban, azt azonban meg kell állapítanunk, 
hogy Szigorúan véve a dics őség, amit a szerző  neki adományoz, másokat 
illet meg. 

A címoldalon feltüntetett adatok szerint e könyv els ő  kiadása Szabad-
kán (1950-ben) jelent meg a Történelmi Társaság támogatásával, ezt a kia-
dást azonban maga a szerz ő  tette közzé a saját költségén. 

SZENTGYÖRGYI  ISTVÁN 

AZ ŐRTÁLLÓ ÜZENETE 

FABRY  ZOLTÁN:  Vigţjđzó  szemmel. 
Madách Kiadó, Pozsony, 1971. 

Őrzők, vlgázza,tok a strázsán, 
Az Élet él ás élni akar, 
Nem azért adott annyi szépet, 
Hogy átvádoljanak most rajta 
Véres s ostoba feneségek. 

Ady példája volt Fábry Zoltán indítója, eszméltet ője és mértéke. Orhelyen 
állt mindvégig, megingathatatlanul. Késlekedés nélkül jelezte a veszedel-
met, leleplezett ás tigyelmeetetett. Az els ő  világháború, a »véres szörny ű  
lakodalom« egy életre szóló élménye döbbentette rá arra, hogy milyen veszé-
lyek leselkednek a század emberére. Rendíthetetlen harcot vállalt az anti-
humánum, az imperialista uszítás ellen, amely saját népének is romlást ás 
pusztulást hozott. Ott volt minden ponton, ahol a kizsákmányolás, a fasiz-
mus, a jogtalanság és igazságtalanság támadott. Fölemelte szavát a cseh 
burzsoázia osztály- és nemzetiségi elnyomása ellen az els ő  csehszlovák köz-
társaságban, idejében figyelmeztetett a fasiszta veszélyre, riadót dobolt er ő-
södésekor, föllebbezést kért a háború után kollektív b űnösként kezelt szlo-
vákiai magyarság ügyében. 

Századunk magyar klasszikusai között emlegettük már életében, leg-
alábblo életének utolsó éveiben. 1967-ben magyar és csehszlovák állami 
kitüntetéssel köszöntötték hetvenedik születésnapján. Cikkeztek róla majd-
nem minden magyar nyelvű  folyóiratban, számosan fölkeresték, nyilatko-
zatot, Interjút kértek tőle. Mintha ez a kései tisztelgés lett volna hivatott 
jóvátenni a korábbi évek hallgatását. Terjedelmes gy űjteményt lehetne 
összeállítani az utóbbi Öt évben róla irt kritikákból, tanulmányokból. Pedig 
még a hatvanas évek elején is nem egy magyartanár került volna nehéz 
helyzetbe, ha Fábryról kérdezik tanítványai. Fábry Zoltán, aki kitagadottja 
volt Horthy Magyarországának, aki hallgatni kényszerült a fasizmus tom-
bolása idején, akit a szlovák nacionalizmus sem engedett szóhoz jutni 
1948-ig -‚ hosszú évekig nincs jelen a magyar szellemi életben, csak nagy 
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ritkán  emlékeenek  róla a magyarországi Irodalmi sajtóban. Szlovákiában Is 
csek tizenhét évi  .zlkzet  után, 1955-ben vehetnek kezükbe az olvasók Új 
Fébxykötetet  Még hosszabb Idő  kellett ahhoz, hogy művei hassanak  az  
Ifjabb nemzedékek körében. Külön sajnálatos, hogy az internacionalizmus 
ás a népek közeledése érdekében mondott igéi nemigen juthattak el más 
népekhez, cseh Ó. szlovák kötetére sem reagált kell ő  mértékben az ottani 
Irodalmi közvélemény, más nyelven pedig nem I. olvashatók Írásai. 

A kései  újrafölfedezés  velejárója volt a Fábry-legendák keletkezése 
és gyors elterjedése. Divat lett  Fábryról  írni, sz szükségképpen ahhoz veze-
tett, hogy sokat sejtet ő, de keveset mondó sablonok készültek róla, amelyek 
Inkább a rendkívüli ás az érdekes keresése jegyében születtek. Elmarad-
hatatlan jelzője lett a »stószi remete«, megirták róla, hogy magyar író létére 
soha életében nem járt Budapesten. Posztumusz könyvének elejére nem 
véletlenül tette legendafoszlató cikkét (Pesten idrtam  iskolába, »kukk), 
amelyben budapesti bölcsészévekől számol be. Joggal tartott attól, hogy a 
»remete-séma« éppen a gondolataihoz vezet ő  utat, a termékeny továbbgon-
dolás csatornált dugaszolhatja el. A Kassa ás Rozsnyó kozottihegyek közé 
betegsége láncolta. »A betegség lehorgonyzott Stóazra, a fenyvesek gyógyító 
ózonjába. A fekvőszék foglya lettem éveken át, ás itt ás Igy lettem nemcsak 
„stószi remete", de író ig, magyar Író, magyar író a periférián, e cím és 
jelleg minden Ismérvével: nebezével  ás buktatójával, elkötelezettségével ás 
- húségével.« 

Támadtak félremagyarázói Is, munkásságának egyik vagy másik sza-
kaszát, írásainak egyik  vagy másik rétegét elhomályosítani  próbálták, né-
mely megnyilatkozásának jelentőségét kisebbíteni szerették volna. A nacio-
nalizmus megmaradt hívei 'kisebbségment őnek állították be, csakis nemzeti 
sérelmek fölhánytorgatójának; a nemzeti sajátosságok tagadói Igyekeztek 
keresztülsiklani azokon a m űvein, amelyekben a szlovákiai magyar kisebb-
ség életjogait hirdeti. Egyesek F&bry-képébe nem Illett a nacionalizmus 
ostorozója, mások értetlenül álltak magyar sorsvál]alásával szemben. Pedig 
éppen Fábry Zoltán lehet egyik legnagyobb tanítónk a nemzetközi ás a 
nemzeti gyakorlati dialektikájában, Ő  nagyon Is 161 tudta, hogy mind a nem-
zeti jelleget eltúlozó, azt mások rovására kiélni akaró nacionalizmus, mind 
a nemzett hagyományokat ás sajátosságokat kisebbítő  vagy tagadó kozmo-
polita szemlélet egyazon t őről, a ldspolgárlságról fakad ás egyaránt az 
imperializmus malmára hajtja a vizet. Magyarok csak magyarként szolgál-
hatják a társadalmi haladás ás a népek közeledésének ügyét. »Egymástól 
elválaszthatatlanul nem lehetek ékes magyar - emberség nélkül, ás nem 
lehetek a humánum embere - magyarságom vállalása, nyelvem hűsége 
nélkül. ( ... ) Csak aki magyarként megmaradt az űzöttségben, maradhat 
meg az emberségben. Az egyiket nem áldozhatja fel a másik kisebbítése 
nélkül« - olvassuk Ady-vallomásában. 

Fél évszázadot ívelnek át azok az Írások, melyeket az Író  Vigyázó szem-
mel címen élete utolsó nyuakájaként kötetté szerkesztett. A kassal  Esti 
Újságba 1920-ban írt első  nyomtatásban megjelent cikkét ől 1970-4g, halála 
évéig. Fél évszázad kisebbségben, ahogy könyvének alcíme mondja; más-
képpen: a szlovákiai magyarság története az els ő  világháborút követő  évek 
óta. Az újságcikkeket, esszéket ás Irodalmi tanulmányokat rendbe foglaló 
elv ás szándék a kisebbségi sors által fölvetett kérdésekre adott válaszok 
egymáshoz mérése. Osszegezést és összevetést véges cl a posztumusz kötet, 
megmutatja az 1918 után Új körülmények közé került fiatal értelmiségi 
eszmélését, kiábrándulását a nacionalista ködálmokból; útját a 'kisebbségi 
elszigeteltségből a tágabb horizontoleig: az osztályharc, a néptestvériség 
vállalásáig. »Egy fél évszázad végpontján mintha csak visszakanyarodtam 
volna a kezdethez,  sz  eredendő  indításhoz: a kisebbségi adottság kikerül-
hetetlenségéhez, kivédhetetlenségéhez. Egy kis különbséggel: id őben ás tér-
ben megváltozott, megnőtt, egyre fokozódó, általánosult elkötelezettséggei, 
összegező  értelemmel« - Írja 1970 áprilisában a  Nincs elveszett pont című  
kulcsesszében, amelyben summázásképpen félreértéseket tisztáz, célkit űzé-
seit magyarázza. 

Az »újarcú« szlovenszkój magyarság a 20-az évek elejét ől nagy ás szép 
foladatok terhét vette vállára, a Sarló fiataljai társadalmi változást stir- 
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gettek,  újfajta patriotizmus hirdetöl voltak, a dunatáji népek soreközössé-
gének elkötelezettjei. Eszméltet ő  buzdítást, útmutatást adtak Magyarország 
és Románia néphez húzó baloldali magyar ifjúságának íz. Fábry Zoltán 
szervezőjük, ha kellett, birálójuk volt, a szociális látószog következetes 
érvényesítője, aki a nemzetiségi problémát mindig  sz  osztályharc meghatá-
rozottságában látta, aki könyörtelenül leleplezte Horthy-Magyarország nem-
zeti jelszavai mögött a sovén indulatokat. 'Innen e perifériáról, a magyar 
anyanyelv határáról, szlovák—német---magyar kuloshelyzetben, Új felel ős-
ség, sőt hivatástudat; születik: az emberség szolgálata, vétó a magyar ellen-
forradalomnak ás revánsnak s minden nacionalizmusnak« - olvashatjuk 
az egykori sarlós, Balogh Edgár Fábry Zoltánról szóló cikkében. (Korunk. 
1969. 3.) 

A kötet négy tételből,  sz  életmű  négy szakaszának megfelel ő  részből 
éli. Az 1920 és 1924 közötti írásokat a Szomorú szemmel  fejezetím alá 
sorolja az író. Erre a periódusra a »nacionalista zavar«, a szentimentális 
õnsajnálat« volt a jellemző. A következő  korszak eszméi ás gondolatai anti-
tézisként tagadják az előzőét, de végletre véglet. következik, a »szektáns 
tekintetnélküliség« ás a »neofita kommunista buzgalom« mutáló hangja. A 
Szigorú szemmel (1924-1934) ciklus írásai eredményr ől tanúskodnak mégis, 
előrelépésről; ennek az Id őszaknak a hozadéka a közösségvállalás a mun-
kásosztály sorsával, az egyre differenciáltabban látó marxista gondolkodás. 
A szintézis magaslatára akkor jutott az író, amikor »megtalálta adekvát 
önkifejezését - foglalja össze az 1970-es visszatekintés során - korunk 
elkötelezettségi summájában, az antifasizmusban.« A vox humana  követel-
ménye olyan kisebbségi föladatvállalást jelentett, melyben eggyé vált osz-
tály- és nemzetiségi követelés, ugyanakkor világméret űvé tágult; minden 
kisemmizett és a faji kizárólagosság hívei által üldözött emberrel való 
közösségig. Ahogy  Győri Dezső  versben vallotta: 

mindnek kívánom, amit egynek, 
hiszen közös a nyeremény, 
án minden népet féltek attól, 
amitől féltem az enyém. 

A Riasztó szemmel (1934-1938) című  ciklus írásaiban Fábry vészha-
rangot kongat, »fegyver s vitéz ellen« énekel, következetes logikával dönti 
halomra a fasiszta demagógia érveit. Indulata olykor fehérizzásig hevül, 
elfogultsága mindig az igazság melletti elfogultság. A baszk nép független-
ségi harcának példáján bizonyítja a fasiszta szólamok ás a valóság ellent-
mondását (A sírt, hol nemzet süllyedt el.. .)‚  elítéli az antiszemitizmus 
minden megnyilvánulását (A Gólem pozsonyi legendája), ás szót emel a 
megcsonkított kassal 48-es honvédszobor ügyében (Egy szobor halálára). 
És fáj, hogy elvetélt a közép-európai népek közeledésének programja: »A 
dunai népek testvérisége nem sz ťÝkhetett virágjába, a gyűlölet vetését min-
denütt a német fasizmus aratja.< Tudta, érezte e kártevés nagyságát, hogy 
a gyűlölet burjánzása nem sz űnik meg a fasizmus térdre kényszerülése 
után sem, de ezt nem sejthette, hogy éppen a szlovákiai magyarság, az a 
népcsoport kerül a vádlottak padjára, amely példásan állotta meg a fasiz-
mus próbáját. Fábry erkölcsének logikája el őírja a tiltakozást, a perújra-
fölvétel sürgetését; emelt f ővel kér népének igazságot A vádlott megszólal 
című  vitairatban, amely el őször csak 1968-ban jelent meg nyomtatott for-
mában. 

»Történeti tévedésb ől kerültünk a vádlottak padjára - írja az els ő  
megszólalás lehetőségével élve 1948 decemberében. Töretlen hittel buzdit 
Újból indulásra, harcol a magyar szó teljes egyenjogúsításáért. Könyvének 
utolsó részében, amely azonos címet visel az egész kötettel, a szlovákiai 
magyar kultúra folyamatosságának képvisel őjeként szól hozzá  sz  irodalom, 
a nemzetiségi élet számos kérdéséhez. A múlt tanulságaival, klasszikusaink 
példájával akar biztatást adni a jelenhez, amikor Kassa magyar irodalmi 
hagyományát ébreszti (A kassai kezdet). Az anyanyelv-megtartás létkérdés 
nemzetiségi sorban, Kazinczy örökségét idézi, buzdftóan szól a legh űsége-
sebb nyelvőrzőkhöz, a szlovákiai munkásokhoz ás parasztokhoz (Kazinczy 
elkötelezettségében). A magyar anyanyelv űek disapórája fölötti gondot ma- 
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gáénak érzI,  fölemeli szavát a probléma körül kialakult közöny ellen. Hiszi 
és valLja, hogy a kisebbség nem áll »elveszett ponton; amíg vállalja a ma-
gyar$ág és az emberség kett ős kötöttségét, Csak az »internacionalista em-
berségtudat« kerülheti cl a nacionalizmus  buktatóit. 'De ez az emberré, 
emberséggé egyenesítő  gerinc, az európai ás internacionalista elkötelezett-
ség - magyarságtudat, nyelvtudat nélkül talajtalan ás könnyen elsorvad.« 
(Nincs elveszett pont). 

Izig-vérig publicista, közíró Fábry Zoltán; egész emberrel, a tiszta 
erkölcs hűségében élővel nézünk szembe Írásait olvasva. Szomjazzuk tanú-
ságtételét, a felel ősség szorításában született írásait. Különösen manapság, 
amikor színüket vesztik a szavak, Üresen konganak a mondatok, amikor 
gyakorta divatjamúltaak tűnik a közösségi elkötelezettség. Fábry életművét 
nagy huszadik századi publicistáinké mellé kell helyeznünk, Bálint György 
és Gaál Gábor szomszédságába. 

Idézzük befejezésül jellemzésére azokat a szavait, melyeket Ady publi-
cisztikájáról szólván Írt 1e a közíró föladatáról: »Ezért lehet szeizmográf: 
őr a strázsán. Szemének élessége, emberségtudatából adódó állandó ébren-
léte tanú- ás bírószerepre predesztinálja: egyszerre ás egyben mondhatja ici 
a tanulságot és Ítéletet. Az Igazi publicisztika cáfolhatatlan tanúság, tanul-
ság ás ítélet!« 

KISS C Y. CSABA 

CERUZASOROK EGY JELENTŐS KÖNYVRŐL 

HERCEG JÁNOS:  Kfdltds  a ködből. 
Forum, Ojvidék, 1970. 

Legszívesebben magánlevelet írnék 
a batinai remetének, ha már nem 
kereshetem fel s nem mondhatom 
cl neki, ko]nal borozgatás közben, 
mindazt, ami könyve olvasása so-
rán gyűlt fel bennem az Ő  egykori 
budai lakásához közeli szobám ma-
gányában. 

De mivel eseménynek érzem ezt 
a művét, közügyazámba menőnek, 
írnom kell róla már csak azért Is, 
mert eddigi méltatása, úgy érzem, 
nem minden esetben tapintott rá a 
leglényegesebbre. 

Méltatói  szinte versengve  enile-
getik meglepetésként ezt a verses-
könyvet. Októberi virágzásnak nem-
különben. Nos, e meglepettségükkel 
szemben hadd kezdem mindjárt az-
zal, hogy engem egy cseppet sem 
lepett meg es a »kései. munka. 

Szinte várta Is ezt az összesít ő  val-
lomást a beérő  életművet figyelő  
kortárs. És ha azt vallaná: lényegé-
ben ilyennek Is képzelte el, aligha 
túlozna 'különösebben. 

Először is azért nem, mert tisz-
tában Van a szerző  igazával, ami-
nek magánlevélben adott hangot a 
minap a batinai magános, azzal 
ugyanis, hogy ez a murka legalább 
annyira emberi reveláció, mint köl-
tői, mivel vannak dolgok, amiket 
másként, más műfaban, s bizonyos 
helyzetekben, nem lehet érzékeltet-
ni, csak így. 

De felhozhat mást Is a kortárs 
tárgyilagos várakozása Indokolásául: 
még a nagyon fogékony éveiből em-
lékszik egy Herceg-versre a Szir-
mai-féle Kalangyában: a harmincas 
évek dereka táján (kozoit versben 
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olyan hangot üt meg a novellista, 
alkalmasint Varadini bán ürügyén, 
amely hang most, a Kiáltás a köd-
ből ismeretében nyugodtan mond-
ható archetípusnak, annak Idején 
azonban legfeljebb ha tesztszólam-
nak vélhette a megsejtett holnapi 
mű  anyagának hangazerelésében. 
Más: vajon nem több-e sejtetésnél 
a fiatal Herceg novelláiban a han-
gulatfestő, légkörteremtő  elemek 
domináló líraisága? Kekez Tuna ka-
kukmarcisága az attitűdön túl lírai-
ságában is tanúságtétel erejével 
Igazolhatná a megfigyelő  igazát 
Más: Berényi Jánossal, a negyve-
nes évek elején, arról 'vitatkoztuk 
át egyszer a Baj a--Szabadka közti 
útszakaszt a >súlyos paraszti vllágc 
álma fölött döcögő  vicinálison: aho-
gyan a szerkesztő  Herceg mérlegre 
teszi a verset, másokét, az végs ő  
fokon arra vall, hogy Szenteleky h ű  
tanítványaként áttételesen menti át 
a változó időn a közös Mester ars 
poeticáját... És végül: mint érett 
közíró nem ugyanazért szállt-e sík-
ra az utóbbi esztend őkben az Igaz 
ügy védelmében, mint amit e kései 
kötet lehelete Is tanusít - egy élet-
élmény összegezését - a maga ra-
finált egyszerűségében, &Uúzlótlan 
szembesülésével, enyhén ironikus 
szemléletével, fanyar kajánságával, 
okosan alkalmazott hang-, Illetve 
szövegmegfogottságávai, a lényeg 
mélyre rejtésében, a létezés drámai 
mélyáramlásának ránk vonatkozó 
árnyalataiban nem utolsósorban. 

De tartsunk sort. 
Valóban hársfasuhogás volna  sz  

a líra, mint ahogy a ilrikus Fehér 
jellemzi lírai beszámolójában? Sze-
rintem korántsem hársfasuhogás! 
Vitathatatlan tény azonban az, hogy 
megfontolt férfibeszéd. Az. De jel-
lemzésül ezt sem érzem elegend ő-
nek, miképpen az általánosan em-
legetett férfiasságát sem abban lá-
tom e Urának, amit bizonyítékául 
eddig elmondottak. Ez a nagyon is 
hőérzékeny anyagú szövedék tenné-
szeténél fogva egy cseppet sem fér-
fias tulajdonképpen. Borongásában 
inkább nőlesnek mondható elemek 
levonószerűen rejtett színegyvelege, 
s esztétikai táplálékká els őnek a ve-
le azonosulók leheletétől tisztul, 
majd lélekbe markoló revelációvá, 
hogyha figyelmesen vizsgáljuk a cí-
mek elhagyásával szinte freskóvá 
összeálló áramlásban a létezés dra- 

matizált sorstöredék sorozatait a 
verselemek zajlásában. 

Hivalkodástól mentes szín-, hang-
és képrendszere is csak a lényege-
sen formáló irónia, iUúziótlanság, 
kiábrándultság jelenvalósága révén 
válik férfiassá. És még inkább ab-
ban, ahogyan a novellista józansá-
ga vegyíti versének elemeit a mon-
dandó kemény követelményeinek 
íratlan törvényei szerint •akár a 
hangváltás mikéntjében, akár e sz ő  
sodrának megfogásában vagy épp 
eltérítésében, olykor az elhallgatás 
rafináltságában, vagy a sarkítás 
eszközeivel előhívott képhatás más 
hatású áramütéseivel, s nemegyszer 
a leplező  rendeltetésű  bátorság té-
telességében. Itt ás ina érzékelteté-
sében csakugyan nem folyamodha-
tott volna Herceg máshoz, mint eh-
hez, csakis ehhez a versforxnáhorz, 
hogy megteremthesse a létezés drá-
máját folyamatosan épít ő  képek, 
események, emlékek és reminisz-
cenciák, tájelemek ás helyenként 
igenis mitizált hangulatok összessé-
géből ezt a hönpölygő  folyamot - 
életélményének egyedül lehetséges 
vetületét. 

Mondhatnám úgy Is: a módszer 
lényegében érzem leginkább lírája 
férfiasságát: a pontos részleteket, 
ahogyan a homályos egész szolgá-
latába állítja szinte személytelenül 
ezekben az egymondatos szabadver-
sekben, ahogyan e kellemes zenéj ű  
sorokban rögzíteni tudja a hullám-
zó világból mindazt, ami a tulaj-
donképpeni ködöt tudatosan borítja 
belső  világának érzékeléseképpen a 
vegyesen kavargó színek ás képek, 
emlékek ás remimszcenclák áramol-
tatásával. És a verselemek közti 
kapcsolatok érzékeny áttűnései'ben 
a jelenlevő  irónia ás Illúziótlanság 
jóvoltából mindenkor úgy, hegy a 
szó elioti értelmében érezze magát 
otthonosnak a homályos egészben 
minden fogalom. 

Ebből, csakis ebből ered aztán e 
zabolátlan sodrú szabadversek jel-
zésrétegekre utaló bitelessége, szin-
tetizáltan csakis Így sejtetheti a lé-
tezés mélyáramlatában fel-4elibuk-
kanó sorsábrázoló képeket, hango-
kat ás hangulatokat. 

Minthogy helyszűke miatt nem 
idézhetek kedvem szerint az elmon-
dottak alátámasztásául, csupán a 
versek címét jelzem:  AWÓ helyett, 
Az elárultak bosszúja. Hiába bor Ó 
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énekszó, Idegen hazában tétován,  
Fegijverhordozók remént ąe -  az el-
ső  olkiusból; Úgyszólván majd min-
den verse szolgáltat bizonyító ele-
meket a második ckklusban,  amely, 
Úgy érzem, a legnívósabb darabjait 
tartalmazza, vagy a lhamad.ikból a 
Köpétek Le a gy őzőt, Madarak ürü-
gyén a hazárÓl, Csak a iegenyék 
őrködnek fölöttünk, a a negyedik-
ből: Könyörgés a  kimondhatatla-
nért,  Intelem  az  utánunk  jõvõknek, 
Fegyverhordozók ás kengelýut6k, 
Egy hlttlen küldöttnek... 

Kapásból ütöm tol most a köny-
vet, s ahol épp kinyílik: Emlékek 
ás csodák.  Fulmus... Nosztalgikus 
reminiszcencia, szinte elhantolt fáj-
dalom, s ha mégis átsüt a törmelé-
ken, a lemondás élce leheli e záró-
sorokba a mondhatatlan szivigazsá-
got Úgy, hogy nagyon sokáig hall-
juk Atlantisz harangszavát a mély-
ből. 

Más: a  K śskőszeg, nyár, virágos 
reggelek közepébe ágyazott panasz 
kollektív ugyan, mégis személyes-
nek érzem, amint hangját bontja... 
»így élünk bizony, elkopott igék ás 
réges-rég kicsúfolt idillek között kí-
vánva Jó estét egymásnak, de azért 
csak ne sajnáljon senki . . .« Vagy:... 
»de igazában nem Ismeri a szabad-
ság dalát, aki azt mondja, ha csak 
a madárnak Is, menjen, ici merre 
lát, keressen Új hazát. . . Fokoza-
tosan kicsengő  es a hang más köl-
teniényelben ott, ahol más-más ár-
nyalatú színesetben, sőt más és 
mégis ide utaló mondandóban rém-
lik hallatszaná, például amikor a 
feltételezett bizonyosság jelenthet ő-
gégét kérdőjelezi meg, elhessentvén 
ajkáról a gyáva, a megalkuvó ás 
megtartóztató szót... á féken tar-
tott bátorság hatékonyabban nyil- 

vánulhat,  minthogyha harsány ki-
állásra buzdítana. Mert •a hallgatás 
vádja Is jobb ás hasznoza, mint 
a megalkuvás. Vagy ahogy az Örök 
szegénységet jeleníti meg az épülő  
Új városban, elhallgatottan Is érez-
ziik, kikről beszél:... »bárhonnan 
jönnek Is az Újgazdagok, a szegé-
nyek néma panasza ott marad a 
kanyargós kis utcákban, s látjátok, 
pallót fektet le a régi ás Új világ 
között, Mába bor ás énekgzó,  mind-
hiába. . . Vagy megint másutt:... 
»azért senki sem szégyelli magát 
minthogy a megtört gerinc lett a 
hűség egyetlen biztos jele, hát ezt 
most, Jó lenne remélni, megint cl-
feledheti egy időre sz ember.. . - 
milyen árnyalt irónia vetíti est a 
messzire utaló reminisacenciatöre-
cléket Zápolya korából •a koncles ő  
helyezkedők tanúságtételéül... De 
Idézhetnék majd minden verséből 
hasonló magvasságokat, ás ha cl-
hagynáni a versek címét ás csupa 
ilyen mélyre merített részeket so-
rakoztatnék ide, az se volna eb-
gend& 

Ezt a munkát Igenis el kell eb-
vasnia minden írástudónak odalent. 
A kritikusoknak legfőképpen. Ne-
talántán ráébrednének Hercegr ől 
szemellenzős szempontokból kimon-
dott ítélettik helytelenségére, s ta-
lán másokéra is, bár Herceg nem 
rejti véka alá ebben a lírai köte-
tében sem azt a legszemélyesebb 
sérelmét, hogy »inasok szorították 
a szájára nyirkos tenyerűketc... Az 
avantgardra esküvők íz  okulhatná-
nak valamelyest ebből a tartalmas 
szép verses munkából.  A szándékolt 
Újság mindenekfelett - nem az 
egyetlen üdvösség sem ott., sem má-
sutt, ahol égetőbb mondanivalók Is 
akadnak, ás nem Is elvétve. 

DUDÁS KÁLMÁN 
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VÁRATLAN ÜNNEP  

UTASI  MÁRIA: Hajnali ravatal. 
Forum, újvidék, 1970. 

Jó nyolc évvel ezelőtt, mikor Utasi 
Mária első  verseit a 7 Napban köz-
zétettük, nem hittem, hogy szerz ő-
jét egyszer majd Ilyen szerencse 
éri. Akkor zajlott az első  Syn şo-
sion-nemzedék frontáttörése, s an-
nak avantgarde szenzációi közepet-
te az Öröm és az egyszer űség je-
gyében induló költőnő  nem remél-
hetett Igazi figyelmet. Messze Is élt 
a fórumoktól,  ahol az értékrendet 
alakítják. Egyszerűsége üdítően ha-
tott, Örömmel köződtük tehát, de az-
zal a rezignációval, mellyel ma-
gunkban Is temetgettük a költőt. 

Utast Mária rácáfolt kétségeink-
re, s rokonszenvünket igazolta. 
Nyomban beismerjük, hogy nem an-
nak a  szlnzplaságnak  a rehabilitá-
sával, melynek ósdlságáról akkori-
ban annyit olvashattunk, hanem az-
zal, hogy a maga eredendő  egysze-
rüségét föltöltötte, elmélyítette. Föl-
töltötte az emberről való tudás sú-
lyos, olykor tragikus tartalmaival, s 
ezt a gazdagságot a képzettársítás 
szabadabb, merészebb módszerével 
tudta a zárt ás arányos formán be-
liii is a maga differenciáltságában 
kifejezni. Baranya című  versének 
második darabjában írja: 

Elalélt kicserepesedett szándékok 
Láztól  hervadó  fonnyadt  lđprétl  
Virág  
Elcsuklott  kelyhedben 
A könyörgés vértava  
Húsos  zene 
Szabadság mi llió  csiflaggat  
Bevetett űré ben  eflankadt  
Születés 
Térbe vesz ő  csonka torzók 
Enyészete 

A vidéki elmaradottság, lehetet-
lenség, a Kodolányi óta Ismeretes 
Pusztulás szociológiai rajza volna ez 
a képsor? Aż  Is, de több Is annál, 
s ebben a többletben érthet ő  tetten 
sz  a  p1u97  ami Utast Márlát Sínkó-
díjra érdemes költővé avatja. A 
vers, az Igazi, sűrített beszéd. A  

költőnek talán legnagyobb esélye, 
hogy mondataiban a szavak több-
rétü jelentést fejezhetnek ki, hogy 
a világról szólva is beszélhet önma-
gáról s az emberr ől. Ebben a vers-
ben például a szociográfiai sík i 
nyilvánvaló: a táj, amelyről szól, 
pusztitóan forró, benne az élet szin-
te lehetetlen. A szület ő  nem bír 
megszületni, s a 'képsor leghangsú-
lyosabb mozzanata csonka tornyok 
pusztulásáról tudósít. 

De nemcsak errőL Hogy a több-
let kitessék, el Is ferdítettük a 
hangúlyosnak mondott képet. A 
vers nem csonka tornyokról, hanem 
»csonka torzók Enyészeté«-ről be-
széL Az enyészet ezzel kap intenzív 
emberi vonatkozást, a szociográfiai 
érvényesség a létezés szintjére Is át-
terjed, s a torzó révén a m űvész-
sors sajátos nehézségeire is utalni 
tud. 

És így van ez végig a versben. 
A »4cicserepesedett szándék*«-ban 
a szárazságtól elgyötört, megrepe-
dezett földek valóságát Is érzékeli 
az  olvasó, de még inkább érzékell 
az emésztő  emberi igények, a be-
válthatatlan szándékok forróságát. 
Ebben a közegben a virág a term ő  
élet jelképe, Reviczky ás Ady Hor-
tobágyra ültetett pálmájára emlé-
keztet. A »könyörgés vértava« e vi-
rág kelyhében elvont ás érzékletes, 
szépség ás Iszonyat egymásba for-
rásának különösen szép példája, 
szűkszavúságában Is éreztetni tudja, 
hogy itt vérre megy a játszma, a 
küldetés. 

Sajnos a példa nemcsak Utasi 
Mária erejét, de gyöngeségét is mu-
tatja. Nagyon értjük Őt, amikor a 
tárgyak ás jelenségek eredeti ösz-
szefüggése helyett a korérzet, s sors, 
a helyzet megérzékitésének érdeke 
szerint vált át egyik képről a má-
sikra. Értjük a meliérendeléses szer-
kesztés legmerészebb megoldásait Is, 
ha az összefüggések igazolják, s 
még akkor is, ha egy-egy kép a 
többitől függetlenül áll jót önma- 
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gáért.  De mivel lehet megokolni eb-
ben a versben a »Húsos zene« szere-
pét a 'kiemelt helyét? Önmagában 
fölfoghatatlan; ha az összefüggések 
kíná]nak is kulcsot, bizonytalanul 
kell találgatnunk, az-e az Igazi. Ta-
lálgathatnánk, de nem tesszük. Azt 
azonban jeleznünk kell, hogy a 
»Bevetett úrében ellankadt Szüle-
tés Is erőtlen kép. Nem érezzük 
eléggé pontosnak azt sem, mikor a 
költő  »lágy vérhullámaival« akarja 
betakarni tanítványalt. Az odaadás 
önfeláldozással határos mértéke, 
melege érezhet ő  benne, de a takaró 
képzete a vér erekben létez ő  ter-
mészetével nemigen lihk Össze. 

A példákat sorolhatnánk. De  fél-
revezetnénk az olvasót. Utas! Má-
ria valóban rokonszenves költő. Tud 
5 meggyőzőbben Is merész lenni, 
például mikor a lélekben támadt 
»repedésc-t világnyivá tnõveszti  Az 
elszegődés jegyében című  versében. 
Van okunk hinni, hogy a gyűjte-
ményből kimaradt verseivel együtt 
az összkép kedvezőbb lenne. E kis 
kötet ugyanis - amint ezt a díjat 
odaltélő  bizottság is megállapította 
- nem foglalja magába eddigi ter-
mésének legjavát. Pedig azok közül  

a nők közül, akIk ezen a tájon a 
költészet e&ötelezettjel, ennyI vers 
tanulsága szerint Is Ő  beszél  legfi-
gyeiesnre méltóbban. Csak azért bí-
ráltuk szigorúbban, mint a tőlünk 
idegeneket, mert féltjük Őt az ól-
merészség kísértéseitől. 

Mert érdemes Őt féltenünk. Ne-
hézségei nagyok: ici kell küzdenle 
a tartalmas világosságot, hogy mon-
danivalóját a maga bonyolultságá-
ban fejezze ici. Ez a legnehezebb. 
S akinek erejéből és türelmébőd 
nem futja, az vagy abbahagyja, 
vagy -csaL Kegyesen, némelyek Ön-
kéntelenül, olykor szerencsés talá-
]atokkai keltve bizalmat s érdemel-
ve türelmet, de Így Is, úgy is adó-
sak maradnak a megnevezés, a ti-
tok napfényre hozásának magas-
rendű  játékávaL Utasi Máriától Ide-
gen a mindenáron való hatáskeltés 
szenvedélye. Tiszta beszédre termett 
költő. Szívósságán múlik, hogy bel-
ső  gazdagságához ki tudja-e küzdeni 
a mostaninál beszédesebb, a méltó 
formát Is. Kitüntetésének váratlan, 
de megérdemelt ünnepén jobbat en-
nél se neki, se olvasóinak nem ici 
vénhatunk. 

DÉR 101 TÁN 

A MI HÁZUNK  

KOPECZKY  LÁSZLÓ: A ház. 
Forum, Üjvldék, 1969. 

Kopeczky  László nézőpontjára leg-
inkább azt mondhatnánk, hogy gu-
nyoros, de a föld és  sz  emberek fe-
lé fordul, minden megvetés nélkül, 
sőt 'bi2jonyos ravasz rokonszenvvel 
az Iránt a néhány tucat centiméter-
nyi valami Iránt, amit az ember 
épített a föld kérgén, mindannak 

az értelmetlenségnek ellenére, ami 
valamiféle mákutcával fenyegeti. 
Ilyen szemszögből nézve, Kopecrky 
a humor segitségével találja meg a 
világ egyensúlyát, megszabadítván 
az emberiséget a tragédiától  a min-
dennapi életképesség nevében. Ko-
peczśky azoiban lényegében nagy 
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tragikus, aki  eljutott  addig .a falja-
merésig, hogy a mai tragikum csak-
Is bumorlaztikus fondorlatokkal fe-
jezhető  ici, amelyek reálisabb tra-
gédiát jelentenek, mint az igazi tra-
gédia. 

Kopec7lky  László regényének 
minden alakja egy kicsit eszel ős és 
hasonitó beállítottságú: valameny-
nyien egyformán tekintenek a vi-
lágra, amelyben átélték az Össze-
omlást, ás ügy fogják fel, mint Va-
lami járványt, 'amelytől sohasem 
szabadulhatnak meg, de legalább 
kinevethetik, csipkedhetik ás kiala-
kítják benne a maguk mégiscsak 
kivételes 'gondolkodásmódját. ppen 
ezért nem véletlen, hogy a f őhős, 
akinek személyén át megnytlatko-
zik a regény autonóm világa - köl-
tő, tehát egy kivételes formátumú 
csodabogár, s ugyanolyan mérték-
ben alkotó, mint ahogyan a regény 
többi alakja Is íképzeletdús teremtő  
szellem a maga mesterségében vagy 
foglalkozásában. 

Habár a költő  alakján át kive-
tődik a mai világ sok problémája, 
s habár Kopeczky ezen a személyi-
ségen át remekül megoldja a maga 
művészeti hitvaliájsának egyes prob-
lémáit Is, mégis Inkább a költő  ro-
kona, Fjrédi, a technikus, akivel Ők 
ketten egy húsból-vérből valók, 
Csak éppen a foglalkozásuk külön-
bözik, szóval Inkább 'rédi, a 'tech-
n Łkus  a képviselője annak, a világ-
kép átalakulására és a fantasztikus 
busincssre  vonatkozó, mindent fel-
ölelő  ás mindenre ikiterjed5 meta-
forának, amelyből azonban hiányzik 
néhány nagyon fontos Összeköt ő  ka-
pocs. Mert hát csak túl kell járni 
a világ eszén - ez a lényege a 
sikernek 'a mai társadalomban. Fré-
di, ez a rokonszenves különc tudja 
ezt, ás erre alapítja a ház építését, 
amely nem csupán meleg otthon, 
hanem a presztiiza megbízható jele 
Is. Azonban annyira okos, okosabb 
egész környezeténél, hogy túlságo-
san bonyolulttá válik, a házhoz ve-
zető  útja akkora kerülővel jár, hogy 
közben annál Inkább eltávolodik a 
házról szőtt álmától, minél Inkább 
közeledik az épitkerzés befejezése. 
Épftőa'nyaghoz akarnak jutni, s ezért 
elfogadnak minden munkát, csak 
hogy pénzt keressenek, de minthogy 
nincs elegendő  pénzük, hogy _bL Is 
fejezhessék a megkezdett munkát, 
újabb munkát vállalnak, hogy ősz- 

szegyőjtheseonek  valamennyi pén 
az előző  befejezésére, hogy pénzhi 
jussanak és befejezhessék... ás f 
tovább a végtelenségig. A  inegke 
dett munkák beláthatatlan sora 
mai ember Igazi jellemzője, aki túl 
terheli magát befejezetlen munkák 
kal. Frédi valami eszelős zseni, aki 
nek Igaza van, mégis mindig me] 
léfog, mert ezen a világon nem 
lehet megvalósítani a zseniálla es 
méket, elámítván az átlagenibere 
ket. Frédi valami h'ibrid jellem 
'költői ábránd jalt a mindennal 
munkával Összeegyeztetni nem tud< 
félbemaradt költő  és a gyakorlal 
ember között, aki hiába Igyekszil 
hogy mindennapi dolgait megfelel 
szintre, az alkotás magasabb szín 
vonalára emelje. 

A ház című  regény sok-sok, lát 
szatra teljesen független atomb ć  
szövődik egybe, amelyek magukba 
véve Is érdekesek, 'tele váratlan for 
dul'abokkal, háborodott ás 'külön 
szellemmeL Ezek az atomok, kéz 
iratoldalak, bekezdések azonbai 
nem szóródnak szét, megvan a ma 
gu'k körülhatárolt világa, amelyb 
beleilleszkednek, valamiképpen egé 
szen önmaguktól állnak Össze egyet 
len egészbe, ős szilárd művet alkot 
nak. Csak így látható, hogy  az  Ír< 
mennyire nem véletlenül vá]asztot 
ki egyes atomokat, egyes oldalakat 
Kopeczky eljutott a regény felépf 
tésének eszményi ás korszer ű  sémá 
jáig: a mű  atomokra bomlik, apr 
kis egészekből áll, de ezek közöt 
megvan a szilárd egyensúly, akár 
csak abban a sémában, amely sze' 
rint szervezetten Összefügg az anyai 
sok-sok atomja. A mag, azaz az fr 
világnézete körül csoportosuinek & 
keringenek a szöveg bekezdés-elek. 
tronjai, fenntartván az egyensúlyt 
Ilyen módon a regény részletei el. 
veszftik lebegő  ás semmire sem kö-
telező  voltukat. Energiát ás körfor-
gást sugároznak, amelynek csupár 
a formája látszik ártatlannak. 

A mai világ forgatagában talál-
tuk magunkat, habár nem ezt vár-
tuk. 

És mégis, Kopeczky abból a cél-
ból, hogy megteremthesse a szüksé-
ges méretű  regényt, mellékágak s a 
regénybe beilleszkedő  epizódok be-
leszövésével lerombolta magát a re-
gényt, mert az Így megkomponált 
műben az egyforma  töltésű  elektro-
nok egész sorai találhatók, Kopeez- 
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ky  azonban ilyen módon  tŮlságosn 
leegy űsítette  a maga  viJágát  az-
által, hogy agy irányba eltolódott  
jellemekké aiakltotta  át. Ez külö-
nösen az  Igazgatóval  való epizódra  
vonatk<r,Ák.  

A ház  ciinű  regény minden te-
kintetben  Kopeczky  László szeren-
csés alkotói pillanatát Jelzi. A m ű  
rendkívüli és bravúros. Minden bi-
zonnyal olyan alkotás, amely fé-
nyesen tanúsítja Kopeczkynak, en-
nek a komédiaíró köntösébe öl-
tözött tragikusnak az alkotói erejét. 
Hogy az olvasót meghökkenti-e hu-
mora annyira, hogy dramatikus ha- 

jótörések  részvevőjének éresze ma-
gát, az külön-külön minden olvasó 
adottságaitól függ. A ház nyílt mű, 
a mi házunk, és minden olvasó any-
nyit visz bele a maga világérzésé-
ből, amennyi alkotói erő  van ben-
ne. Azok az olvasók, akik csak a 
humorisztikus bravúrokat látják 
benne, élvezhetik a komédiát, a Id-
robbanó nevetést; azok pedig, akik 
eljutnak e látszatra ártatlan próza 
mélyebb rétegeibe, úgy lépnek be a 
házunkba, hogy beléjük vág a házi-
gazda gunyoros tekintete, akt ugyan 
rokonszenvesen mosolyog, de azért 
ismeri a világot maga körül. 

SAVA BABIĆ  

Fordítot ta : k. t. 

‚ .' 	 ..‚.  

'1  
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LEVĚL  A SZERKESZTÖS ĚGHEZ 

Kedves Barátaim! 

Amikor egy pontatlanságra f i
gyelmeteket fölhívtam,  a beszélge-
tés folyamán elfogadtam a javasla-
tot, hogy a Híd 1945-ös indulásáról 
írjak. Közös  véleményünk  volt: er-
re szükség van, annál Is inkább, 
mivel sok minden feledésbe  nent  
ás a múltat a hivatalos jegyz őköny-
vek sem tárják föl, amellett nagyon 
nehezen föllelhet ők. 

Arról a bizonyos harminc évr ől 
van szó, amelynek múlásával váro-
sunkban  -  a magyar nyelv ű  iro-
dalmi folyóiratok megjelenése terén  
- megszakadt  folyt onosság Ismét 
helyreállt. Hát ez nem felel meg a 
valóságnak. 

Ugyanis 1945 őszén a Híd folyta-
tódott.  És  a folyóirat  szerkeszt ősége  
az 1946 októberi számmal befejez ő-
leg  itt volt Szabadkán. Akkor a f ő-
szerkeszt őt  Ojvidékre  helye zt ék és a 
szerkeszt őség azóta ott van. Gondo-
lom az kétségtelen, hogy a Híd 1934 
óta, amik or  elindult, magyar nyelv ű  
Irodalmi, társadalmi stb. Szemle volt 
és maradt. 

Vagyis: városunkban magyar iro-
dalmi folyóirat nem harmad, ha-
nem »csak«  n e g y e d évszázada 
jel ent meg. 

Az ÜZENET -et  értékes esemény-
nek, jelenségnek tartom ás remélem 
tartós folytonosságát. Már emiatt Is 
szóvá kellett ezt tennem.  

És  ha mát ez a téma fölmerült, 
meg kell emlékeznünk néhány, a 
Híd  ujjászületésével  kapcsolatos kö-
rülményr ől. 

1945 nyaráig a Híd életben ma-
radt szerkeszt ői visszakerültek a há-
ború forgatagából. Már a legels ő  be-
szélgetéseken napirendre került a 
folyóirat megújítása. Ezt nemcsak a 
»régi  gdrda« kívánta, de  Vajdasdg  
magyarlakta vidékein mindenütt szó 
esett err ől a különféle értekezlete-
ken ás összejöveteleken.  És  1945. jú-
lius 22-én, a Vajdasági Magyar  KisI -
túrszövetség a laku ló  gyűlésén Laták  
István mindannyiunk nevéb en  be-
szélt, amikor kifejtette: 

»Akik itt megjelentünk, színi 
valamenn yien a dolgozó  magyc  
ért elmiség és munkásság  kikül 
döttei  vagyunk. Ez en  a köz  gyî  
lésen megvalósítva látjuk a he  
ladó  magyarság régi óhaját, 
dolgozó értelmisé giek ás  munkd  
sok együttm űködését. A múltba 
a vajdasági magyarság zömét a  
kotó  Ipari munkások és  földm4 
velök  nem tudtak kapcsolatot te  
lálni  a vaj dasági inagyarsá 
amúgy  Is gyér é rt elmiségi rétE 
gével.  A reakció mindig  azo  
mesterkedett, ho gy  ez az  együt  
működés ne jöhessen létre... A 
1929-ben fellép ő  nyílt diktatúra 
magyar Intelligencia kis  részéne  
állásfoglalását megváltoztatja, 
némi közeledés tapasztalható 
munkásság ás különös en  a diák 
ifjúság rövid élet ű  lapok köri 
csoportosuló mozgalmaiban. Eze 
a lapok az IRODALOM  - KUL 
TORA -  SZEMLE (IKSZ), VAJ  
DASÁG,  TOVÁBB... A  gyengi1  
lő  diktatúra Idején megteremt ődi 
a munkásság ás a magyar  intel 
Ligencia  szélesebb  rétegeine  
együttm űködési lehet ősége  hosz 
szabb  időre a Híd körüli  kultu 
rális  munkában... a Híd  évfo 
lyarnaiban  mindazok a  törekvé 
sek,  tervek, vá gyódások  kifeje 
zésre  jutot ta k, amelyekért m 
össze gyűltünk... A fasiszta meg  
száUmegszüntette  a folyóirat 
nak ezt a  munká ját.  És  most  me:  
kell emlékeznünk  Mayer Ottmdr 
ról  ás a Híd szerkeszt ő  gárddjárâ  
akik a fa sizmus  elleni harc  els  
áldozatai közé tartoznak Vajda  
ságban.  Hogy ma itt összejöhet  
tünk  ás a Híd régi célkit űzései 
ért dolgozhatunk, a  vajdasá  
magyar nép h őseinek,  Maye 
Ottmárnak, Simókovlcs Rókusnai  
és vértanú társaik nak Is köszön  
hetjük ... <c  
Mindannyiunk óhaját Csikós  Ist 

ván  feje zte ici, amikor  fölszólalásá 
ban  a Híd miel őbbi  megindításá  
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kérte, valamint kia4ótevékenységé 
nek folytatását, hog, amint mondta: 

»A magyar falvakat Ó szórvá- 
nyokat, valamint a városok  dol- 
gozóšt elldthauuk a szükséges ol- 
vasnłvalóval.4c 
Lelkesedéssel fogadtuk Kek Zsig-

mond bejeletését, hogy a Híd els ő  
száma rövidesen napvilágot lát. 

Ezután augusztusban megtartot-
tuk a munkássajtó els ő  szabad ér-
tekezletét városunk szakszervezeti 
otthondban. itt meg kell említenem, 
hogy sem a régi, sem ez a sajtókon-
ferencfa nem hasonlított ahhoz, amit 
ma e szóval nevezünk. Ezeken ą  ré-
gi Össze jöveteleken a terjeszt ő  bi-
zottságok küldöttei beszélték meg a 
lap szerkeszt őivel mindazokat a kér-
déseket, amelyek az olvasó, a ter
jeszt ő  Ó a Lap viszonyából fakad-
tak. Szó esett cikkekr ől  és a szer-
keszt őség terveir ől. Végül követke-
zett Mayer Ottrruir beszámolója a 
kül- és belpolitikai helyzetr ől. Mint-
egy befejezésként szétosztottuk 
azoknak az  írdsoknak  a kefelenyo-
matát, amelyek a »szerkeszt őségen 
kívül álló ok miatta nem jelentek 
meg. 

Szabadka, 1971. szeptember 9. 

Azon az  eml4kezetes  sajtókonfe-
rend án, amelyet azzal a céllal hív-
tank egybe, hogy az elnémított fo-
lyóiratot újjászervezzük, jelen vol-
tak a régi terjeszt ő  bizottságok élet-
ben maradt tagýa, büszkén hordva 
a mellüket ékesít ő  harci kitünteté-
seket. Nem egy volt közülük hadi-
rokkant, akit felesége, ha vagy Lá-
nya támogatott. A megemlékezés el-
ső  szava Ottmárrót, Rókusról és Dó-
ciról (dr. Singer Adolfról) szólt. ts 
a Híd önerejéb ől újra. megindult. 
Nem kért hivatalos anyagi támoga-
tást. Azt az újjáalakult terjeszt ő  bi-
zottságok fölajánlásaikban megad-
ták. Ottmár és a többi áldoz4t ve-
tését arattuk. 

És  1945 októberében megjelent a 
Híd. Eladott példányszáma rövide-
sen a tízezer fölé emelkedett. A 
NËPNAPTÄR-t százezren fölüll pél-
dányban adtuk el. S megkezdtük a 
jugoszláviai magyar írók m űveinek 
és a jelent ősebb politikai írásoknak 
a kiadását. 

Gondolom mindezt hasznos volt 
leszögezni, hogy a rohanó jelenben 
a múlt el ne sikkadjon. 

Mindannyitokat  baráti kézszorí-
tással üdvözöl 

STEINFELD  SÁNDOR 
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