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KOLOZSI  TIBOR 

HARCOS ÍRÓ És TUDÓS TANÁR 
(Lőrinc Péter 75. születésnapjára) 

Nem is tudom hamarjában, hogyan Is nevezzem. Diákjai, akik a tudós 
tanár szavait hallgatták a katedráról, elsősorban dr. Lőbi Arpádot is-
merik, a történelemtudományok ismer őjét és szakavatott kutatóját, én 
magam pedig Lőrinc Péterhez állok közelebb, aki tollal a kezében 
örökítette meg nem csupán a forradalmi múlt gondosan összegyűjtött 
adatait, hanem a szépíró figyelő  szemével észlelt életjelenségeket ás 
emberi jellemeket is. Valahogy azért úgy érzem, hogy nem is lehet 
egymástól elválasztani a harcos írót ás a tudós tanárt, egyek ők kez-
dettől fogva, mióta megjelentek az író első  dadaista versei, ás mióta 
ott Pancsován, még diákévei alatt összekerült Vasa StajiĆ  körével ás 
rajta keresztül a forradalmi mozgalom eszméivel. író ás történész mind-
végig együtt haladt, méghozzá nem is egynyelvű, hanem kétnyelvű  
környezetben, s Ő  maga is, munkája is teljesen belenőtt, szervesen 
beleolvadt ebbe a kétnyelvaségbe. Előadásait magyar, szerb, sőt ma-
kedón diákok Is hallgatták, ás m űvei magyar ás szerbhorvát nyelven Is 
hirdették a forradalmi eszméket. 

Lőrinc Péter, alias dr. LőbI Árpád, a harcos író ás tudós tanár 
75 éves. 1898. július 14-én született Bánátban, KovaČicán, Innen Indult 
ki meglehetősen sokfelé ágazó életútja, hiszen diákéveit Pancsován 
töltötte, Pesten járt egyetemre, ás tanulmányait Belgrádban fejezte be. 
Tanár volt Gornji Milanovacon, Pancsován, Becskeraken, Bitolában, 
Szabadkán, s legutóbb Ojvídéken. Kétszer vonult nyugdíjba - először 
forradalmi tevékenysége miatt, másodszor pedig munkájával kiérde-
melten, de ezek a nyugdíjba vonulások egyáltalán nem azt jelentették, 
hogy visszavonult a munkától. Nem, Lőrinc Péter, az író ás dr. Lőbl 
Arpád, a tanár nem ismeri a tétlen pihenés fogalmát. Számára a cse-
lekvés, a munka az élet, s ezt a fáradhatatlan munkásságot nemcsak a 
keze alól kikerült diákok sora jelzi, hanem egy sorozatnyi könyv Is: 
történelem ás szépirodalom. 

Első  kötete verselnek egy kis gyűjteménye volt. Ezekben a ver-
sekben az új utat kereső  fiatalság, az avantgardizmus szelleme lobo-
gott. Ez az útkeresés a forradalmi érzület kibontakozásával párosult, 
a már fiatal tanár korában írásokat adott közre az Okovani radnik  című  
szerb nyelvű, kommunista folyóiratban is. Aztán Vajdaságba vissza-
térve, közreműködött a Szervezett Munkásban, $ kés őbb a Hídban, mint 
tudós pedig belgrádi ás más tudományos Intézetekben, például a 
Szerb Maticában Is. Eddig csak két nevét említettem, pedig h őt volt 
több Is, például Láng Árpád, szerb nyelvű  írásait pedig többnyire Pia-
menac néven adta közre. 



Fiatalkori verseskötete, az 1917-ben megjelent Lány ás béke után 
Csak a felszabadulás után jelentkezett Új magyar nyelvű  kötettel, A 
kuruckor című  tanulmánnyal. Ezután azonban egymás után jelentek 
meg újabb kötetei. Makedóniai kutatásairól a Nemzet születik cím ű  
riportkönyvben számol be. Aztán jött a Hétköznapok című  regény ás 
a Görbe utca 23 című  elbeszéléskötet, melyek témája a forradalmi 
múltból sarjadt ki. És a szépirodalmi életműhöz tartozik az Alakok című  
könyv is, amelyben azok a jellegzetes emberi alakok kelnek életre, 
akik valami módon beleszóltak az író életébe. Néhány vonással Is 
piasztikusan rajzolja meg Őket. És a szépirodalomnak és a történelem-
nek bizonyos jóízű  keveréke az Emberek az embertelenségben cím ű  
önéletrajzi mO Is, amelynek két kötete jelent meg eddig: a Válságok ás 
erjedések, valamint a Vándorlások. S mindezeket a műveket kiegészí-
tik a tudományos történelmi művek, A nagy póri pör, mely a vajdasági 
birtokkisajátításról és az aratósztrájkokról ad képet, no meg az Adalék 
a vajdasági agrárkérdés történetéhez cím ű  füzet, mely eredetileg szerb-
horvát nyelven íródott, s az 1848-49. évek vajdasági eseményeit dol-
gozza fel. 

Csupán egy kis emlékeztető  ez a hetvenöt éves író és tudós 
életművére, mely azonban egyáltalán nem merült ki a megjelent köny-
vekben és itt-ott elszórt versekben, elbeszélésekben ás tanulmányok-
ban, hanem át- meg átszövi az ember és forradalmár egész életét. És 
ebbe a szerteágazó életbe beletartozik Vasa Staji Ć  ás Danilo Tomin, 
aki leghamarabb vált ki környezetéből azzal a tragikus forradalmár-
sorssal, hogy agyonverte a rendőrség, ás ugyanígy beletartozik Barta 
Sándor, a proletáríró ás -költő, valamint Kassák Lajos, az avantgar-
dista művész. És beletartozik Meyer Ottmár, ás beletartozik Ofa Biha-
IJI-Merin, akivel a hadifogolytáborban együtt terjesztették a szocializ-
mus eszméit, ás beletartoznak a diákok ezrei, akik a keze alatt nem-
csak a történelmi adatokkal ismerkedtek, hanem a humánus gondo-
latokkal is. 

Lőrinc Péter, az író az avantgardizmus ösvényein Indult el valaha 
Jó tél évszázaddal ezelőtt. Forradalmi útkeresése ma Is egyik jellemz ő  
tulajdonsága, ez azonban egyáltalán nem jelent szűklátókörűséget. 
Nemcsak az elvont mozgalmat látja maga előtt, hanem a konkrét em-
bert Is. Éppen ez adja meg nézeteinek, gondolatainak mélységét ás 
távlatát. S mint író - bár  sz  avantgardizmus irányát követte - nem 
kötelezte el magát egyetlen csoportosulás mellett sem. Ma is ott talál-
hatjuk irésalt szinte minden sajtótermékünkben, kezdve a Magyar Szó-
tó, ás a 7 Naptól, a Hídon, az Új Symposionon és az Ozeneten át a 
szerbhorvát lapokig ás folyóiratokig. Mert Lőrinc Péter - dr. Lőbi Ár-
pád, azaz Plamenac - nem valamilyen izmus híve, hanem az eszméé, 
amely ott világit az írásaiban. 

Ebben a szellemben köszönti az Ozenet Is a 75 éves írót ás tu-
dóst, remélve, hogy még hosszú ideig munkálkodik közöttünk - mind-
annyiunk javára. 
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CAJDOS  TIBOR 

AZ  ADŐSZEDŐ  

Csendvár! Milyen nevetséges  -  állapítja meg mosolyogva minden 
Idegen, aki  gépkocsiával  a hegybe  vájt,  hosszú, de fényesen  lçlvI-
lágított  alagúton keresztül a város széles  piaoterének  peremére fut. 
Aki  előszčr  száguld be a tarkabarka térre, Úgy érzi, hogy  az  Út egye-
nesen a sokfajta áruval megrakott asztalok ás bódék  rengetegóbë  
vezet egyenesen a  zslvajgó, aţkudozó  népség  ikõzõ,  és 'kétségbeesve 
nyomja le lábával a léket. 

Pedig csak a  tájélcozatfen  utazó  Icápzelheti  .1, hagy e  Osendváłb  
vezető  müutat  Ilyen ostobán építették mag a  városatyélc, aktknek  szék-
helye agy jó  Icőhajitásra  áll a tértől. Nem,  Cs~r  vezető  emberei 
nem  ostobéli  Az Út kissé  ł e1en,  nem egészen derékszögben  kanya-
•rodlk al  a piactér előtt, ás a  gé*ocsls  utas, ha betartotta  az  előírt  ás 
tábláról jól leolvasható sebességet, különösebb megerőltetés nélkül  
vehetI  be a kanyart, a piac  nzsgő  életét pedig, mint első  turisztikai 
látványosságot könyvelheti el. De mi az, hogy Csendvár?  -  csodálkoz-
hat, amint a város belsejébe, annak elképeszt ő  forgalmi zűrzavarába 
M.  Mert akár a régi, keskeny, egyirányú forgalomra szorított slkáto-
rokon, vagy a széles, szemmel 'láthatóan  frIssen  nyesett sugárutakon 
keresztül halad, az ember és gépkocsik valóságos torlaszába ütközik. 

Tarkaság, zaj, zsivaj mindenütt. Ezért húzza el szája szélét  az  
Idegen, aki előzőleg  térlcépröl,  vagy az  út  menti, vendéget  Icöszöntő  
nagy tábláról leolvassa a város nevét. 

Igen ám, de a város nevét nem tegnap szerezte. Egy város, külö-
nösen egy Ilyen büszke város nem változtatta a nevét a pillanat szük-
séglete szerint, mint ahogy azt más, új települések teszik. Ha jó volt 
hétszáz éven Út, jó lesz még Újabb hétszáz esztendeig  -  mondják a 
maradinak éppenséggel nem  nevezhetC  városi főemberek. 

Mert igaz, hogy éppen  sz emll'tett  alagút felett, a város belsejébe 
jócskán benyúló, Kopaszhegynek nevezett domb tetején ott áll a romos 
várkastély, a város régebbi urainak sasfészke, melyre egykor büszke 
Volt a közelében megtelepedett, magas, keskeny kőházakban lakó 
népség. Akkor még Olyan csend honolt a kis, kanyargós utcák közö tt , 
hogy egy magányos lovas ügetésére, vagy egy ritkán átgördül ő  batár  
kerekeinek zörgésére rnlnden)d felfigyek.  

Fent, a várkastélyból néha lehatolt az urak 'zenéje, nagy ritkán 
megkondult a kápolna  lélekharangja, Icürtös  jelezte a vendégek érke-
zését, és Ősszel a Kopaszhegy nagy erdeiben vadászkürt  az  egerészés 
kezdetét Lent zajtalanul ás serényen dolgoztak a  szíjgyártók,  a  kádâ-
rak meg a szabómesterek, a kalmárok pedig szokatlanul halk szóval 
kínálták kevéske portékájukat. 

485  



Csend volt tehát ebben a fészekben, nagy csend. Mindaddig, 
míg egy éjszaka magából a föld mélyéb ő l nem hatott fel az a furcsa, 
soha nem  hallótt,  félelmetes moraj, mely után minden recsegni, ropog-
ni ás omladozni kezdett. Hangos 'lett a hegyláb alatti fészek, az  em-
berék  fejvesztetten és jajgatva szaladtak ki házukból. Ki holmiját, ki 
csak a bőrét mentette meg rémületében, ás  aki  nem maradt a sárral 
összefogott falak ás vastag gerendák alatt, dideregve várta be a tel-
jes  pusztulást feltáró reggelt. 

Ép ház bizony nemigen akadt Csendváron, a halottakat Is csak 
nagy nehezen kaparták ki a romok  alól.  De amikor a nagy rémülettő l 
kissé magukhoz té rtek ás fölnéztek a várkastélyba, melynek urától 
segítséget reméltek, volt mit látniuk: a büszkén terpeszked ő  épület 
magasba nyúló tornya összed ő lt, a 'kastély egyik szárnya is alaposan 
beroskadt. 

Először temettek, azután takarítani kezdtek.  Odaföntről  csak egy 
szolgaembert hoztak le a póri temet őbe, de a  jkastéiy  urai nem nagy 
buzgalmat mutattak a város megsegítésére. így a jó és szorgalmas 
csendváriak a maguk erejéből fogtak munkához. Ugyan ott építettek, 
ahol a régi házak  áNtak. Szělesebbëk  sem lettek az épületek, meg 
alacsonyabbak sem. Csak a falakat rakták jóval vastagabbra. Gon-
dolták, a méteres falak, melyek ablakait a lehet ő  legszűkebbre  zsugo-
ritották  Össze, majd jobban  ellenáHnak,  ha  -  isten ments!  -  Új ve-
szedelem támadna rájuk a föld mélyéb ől. 

A várkastély urai azonban nem voltak olyan serények. Pedig ott 
volt a robot, az ingyenmunka, meg a könnyen kibányászható mészk ő . 
Csak a  ikápolriát  hozták úgy-ahogy rendbe, a tornyot csonkán hagyták, 
lehullott köveit a városkának ajándékozták nagy kegyesen, hogy abból 
építsenek maguknak templomot, Isten dics őségére és a nagy rengés 
emlékére. Ők maguk meg az épen maradt szárnyba húzódtak, oda 
hurcolták át a bútorokat, amelyeknek amúgy is csak a vendégjárás és 
•  vadászatok idején vették hasznát. 

De minek oly sok 'szó a városka sorsáról! Elég megemlíteni, hogy 
•  jóval később bekövetkezett Újabb rengéstő l sem a Vastag falak, sem 
•  szép kis  templomocska  nem védte meg Csendvár jó polgárait. 
Aminek el kellett menni, elment, ami megmaradt, azt r endbe szedték. 
De a kastély urai végleg  elhagyták  a kopaszhegyi sasfészket. Nemcsak 
a nagy repedések miatt, melyek a legjobb falakon keletkeztek, még 
csak nem Is a beléjük maró félelemt ől, ahogy látták, hogy kápolnájuk-
ban kő  kövön nem maradt, hanem mert tönkrementek, elszegényed-
tek... A robot  ikiment  a divatból, a dézsma elapadt, nem volt miből  
fűtenl,  pingálni és rendben tartani az istentelen nagy hodályokat. 

A várost szívós munkával  megtollasodott  kézművesek és keres-
kedők építették újjá romjaiból. Az Ő  aranyaik tették szebbé ás dísze-
sebbe a már palotának Is beillő , magasba törő  házakat, melyek sora 
a hegy lábától a kissé távolabb folydogáló folyó felé kúszott. És az új 
templomokat idegen mesterek terve alapján emelték a legjobb kövek-
ből, belülről meg  kiváló  hazai  fafaragók  ás  képfestŐk  műveivel díszí-
tették. 
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Volt rá módjuk, mert  ha  az évszázadok folyamán kétszer is kellett 
a város java részét újraemelni, a 'kolera- meg egyéb járványok csak 
kisebb számú áldozatot vittek el, a nagy háborúk meg éppenséggel 
megkerülték Csendvárat, házakban, vagyonban semmiféle kárt nem 
tettek. Ez pedig nagy dolog volt, mert a polgárok jó része éppen  
azdkban  az időkben  ikuporgatta  össze vagyonának javát. És a tekin-
télyt *s, amely már vele jár. Tartott pedig ez a csend mindaddig, míg 
a háborúk közül az a legutóbbi alapjában nem ingatott meg  rrti'ndent,  
ami Csendvárban ős a csendváriakban lakozott. 

A vagyon már nem jelentett egyúttal tekintélyt is, az Ősi fészkek 
falain áthatoltak az Új idők eszméi, melyek csak azt a javak ismerték 
el jogos tulajdonnak, melyet a polgár saját két kezével szerzett. A 
jó csendvári polgárok közül pedig kevesen  dicsekedhettek  el ilyen 
állapottal. Meg a folyócskán már jó darabon átkelt utcasorokban túl-
nyomórészt olyanok laktak, akiknek nem Is volt semmi néven nevezen-
dő  vagyonuk. A két .kezükön kívül. Amelyb ő l  éltek.  

Hát most övélcé lett a sző , a magisztrátus ódon épületébe Ők tele-
pedtek, cifra címeres  hornlokzatára  saját lobogójukat tűzték ki. És ezek 
után kezdődik a tulajdonképpeni történet. Az adószed ő  története. 

Az adószedőnek  sz  apja Is adószedő  volt. Talán a nagyapja is, 
de ezt nem tudta bizonyítani, viszont hogy már az is a városi  eläljá-
róság  szolgálatában állott, arra megesküdhetett. 

Tehát Rudolf  -  így hívták az adószedőt  -  megtalálta helyét a 
magisztrátus Újonnan kinevezett  tisztvisolőinek  sorában, mert múltja 
szeplőtelen, munkabírása ás rátermettsége pedig nyilvánvaló volt. Még 
fiatal ember lévén, azokban a háborús időkben  -  különösen annak 
utolsó esztendejében  -  nem is ál lt  messze  sz  új, büszkén lengő  
lobogó híveinek táborától. Érezte, ott, a város ügyeit intéz ő  emberek 
között  a helye. Érzelmeiben senki sem kételkedett, szándéka és c selek-
vési kedve elé akadályt senki sem gördített. 

Pedig a legelején az a munka nem is volt olyan nagyon fontos. 
Kivételt egy egészen rövid id őszak képezett, amikor a természetes 
úton, mármint az emigráció által amúgy is megfogyatkozott számú mó-
dos réteg, elsősorban a kis áruraktárral rendelkező  kereskedők alá-
zatos meghajlással, szótlanul vették tudomásul a Rudolf és társai 
által kivetett adóösszeget. Legfeljebb  szCákebb  baráti 'körben panasz-
kodtak, hogy a tönk szélére juttatják Őket a magisztrátus új, szorgal-
mas tisztvisel ői, s árujuk egy részét  -  ugyancsak nagy reklám  nétidil 
-  a lakásuk alatt húzódó  0~k  sötét zugaiban helyezték el ás vár-
ták a jobb időket. 

Rudolfnak sem kedvezett túlságosan ez az id őszak. Nagyobb 
tettekre vágyott, komolyabb, elmélyültebb munkát igényl ő  módszerek 
utáni  áhítatban  élt. Egy-egy üzérkedés elleni tömegmegmozdulás ugyan 
kicsit fölkorbácsolta idegeit, az unalom  eliHant  néhány röpke napra, 
de ezekben  sz  ügyekben, melyek lényege a titkos  dugtartalékok  fel-
tárása volt, nem Ő  játszotta a főszerepet. Hangoskodó szaksze rvezeti 
ás politikai vezetők irányították az  akcióban  részt vevő, több árura, 
jobb ellátásra vágyó csendvári embereket, ás Ő, akárcsak más  poszto- 

487  



kon  működő  magisztrátusi kartársai, csupán jelentéktelen végrehajtó, 
silány firkász munkakört kord. Ez viszont távolról sem elégítette Ici 
a másOk vagyoni állapota iránt veleszületett  éRleklődést  mutató Ru-
dolf becsvágyát. Meg aztán ott volt sz a néhány szerencsétlen  szábó,  
asztalos, bádogos ás foltozó varga, akiknek legfőbb gondja nem a 
munka ás a kereset, hanem az alig fellelhet ő  ás szigorú felügyelet 
álló nyersanyag beszerzése volt. 

Ugyan milyen művészet adót kivetni ás adót behajtani ezeken a 
nyomorgó szerencáétleneken, akik inkább a gomba módra szaporodó 
szövetkezetekben kerestek menedéket, hogy megszabaduljanak a kis-
iparossággal járó társadalmi ás eg$b kellemetlenségekt ől?.. .Ott volt 
ugyan a környék néhány száz făldmüvese, mármint azok, akik számot-
tevő  gazdálkodást folytattak a környező  dombokon ás a szűk völgyek 
termékenyebb talaján. De Rudolf ezekben a berkekben is csak másod-
hegedűskérit müködhetett. A kötelező  beszolgáltatást végző  szervek 
szedték le ott a fölet, és az adószed ő  pontos kimutatások alapján álla-
pította meg az ugyancsak törvény szabta kulcs szerint  sz  adót. Ha 
nem fizetett az istenadta paraszt,  sz  már nem  sz  Ő  dolga volt. Rudolf 
egy közönséges átirattal értesítette sz  illetékeseket. Nem is csoda, 
hogy nyugdljas apjának több ízben elpanaszolta, s őt fölrótta, hogy az 
adószedő  mesterség nem is Olyan izgalmas, nem is Olyan érdekes, 
mlnťahogyan azt neki többször is elmesélte. 

De a M'ntaszákben olvasgató, elaggott papa türelemre intette: 
mindaz, ami most történik, csak átmenet. Igy nem tarthat soká. Vala-
minek történnie kell. Valaminek változnia kell jobbra vagy balra. Nincs 
igazi élet  sz  Olyan országban, ahol az adószedők unatkoznak. Csak 
várjon, 'majd eljön még  sz  Ő  ideje. Igy, vagy Úgy, de eljön. És Rudolf, 
aki nem mutatott halamot a politikához (ett ől adószedő  apja is óvta), 
ás nem rendelkezett a gimnáziumi érettséginél magasabb képzettség-
gel, megfogadta a tanácsot és várt. Általában a türelem és a kitartás 
egyre jobban .kidornborodott jellemében ás  sz  apa nem kis megelége-
déssel állapította meg, hogy Rudolf mégiscsak az Ő  fia. 

Az »így vagy úgy« dilemmájára nemsokára megérkezett a felelet. 
Mégpedig oly hirtelen és Oly gyors egymásutánban, hogy a csendben 
ringatódzó papát csaknem kivetette hintaszékéb ől. De Rudolfnak nem 
adtak időt a habozásra. Az Ő  szorgalmára,  sz  Ő  hivatati hűségére a 
nagy meglepetéseket nyújtó éles fordulatok alkalmával is igényt tar-
tott a magisztrátus idegközpontja. A nem éppen nagyszámú terje-
delmesebb földbirtok megnyirbálásából ás •a föld, valamint a szerszá-
mok, jószágok és épületek elosztásából neki is ki kellett vennie a 
részét. Igaz, ő  nem beszélt, nem hadakozott és nem írt alá rendele-
teket. De számolt, körmölt ás talpak. Mire édesapja felocsúdott meg-
lepetéséből,  sz  ügy már le is bonyolódott, ás Rudolf csak arról azé-
mothatott be, hogy nyakig volt a munkában a családot közvetlenül nem 
érintő, de lelkileg erősen megrázkódtató társadalmi fordulat végre-
hajtása során. 

Rudolf unta a szövetkezetek nyomorát, akik kiváltságaik folytán 
nem nyújtottak semmi érdekeset a számára. A kádárok, meg a foltozó 
vargák kis csafásait már menetből leplezte le, maradtak még a kielce- 
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reekedők,  alak a határok cözelsége révén bizonyos menn4ségü ér-
dekes áruhoz jutottak - nem éppen tÖrvényes úton. Az ügyeek az az 
oldala közömbös volt Rudolf Számára, Ő  minden figyelmét ás ezimat-
Ját az edóval'łom'ások ás gyanús értékű  könyvelések ama tételelre ősez-
pontosította, melyekből megérzése szerint kimaradtak a határ hézagain 
átszIvárgó árucikkek eladásából származó tételek. Éppen hagy bele-
rágta magát ebbe a mégiscsak érdekesnek Igérkez ő  anyagba, amikor 
egy reggel arra ébredt, hogy a házuk tőszomszédságában álló vaske-
reskedés magisztrátusi megbízottja lelt. 

Az apa kékre-zöldre vált. Megint csak egy csapás, mely eldön-
tötte - most már Úgy látszik véglegesen - sz  »Igy vagy Úgy. ~ló-
sét. A fia szerepe fÖlháborította, Önmagát szidta, mert nem adott ke-
zébe jobb ás becsületesebb mesterséget. Miért kellett neki minden-
áron abba a vastag falu címeres városi épületbe beeiőszakonla Őt... 

»Ceendvár  utolsó tisztességes kereskedői koldusbotra kerü)tek 
- hajtogatta naphosszat. »És az án Rudolfom a hóhérok kezére játsZlk'c 
- tette hozzá időnkint. De hát ez volt. Világnak nem mehetett, falba 
nem ülhette fejét... Bele kellett nyugodnia a megváltozhatetlanba. És 
mit csinál ilyen körülmények között egy adószedő? Nyugodtan kalamá-
risába süllyesztheti az egykor s űrün percegő  tollat. Befedhetí a pók-
háló a nagy könyveket. Mehet - igen, Rudolf Is ett ől tartott -‚ nehet 
más foglalkozást keresni. 

De a magisztrátus fejései nem bántották  sz  adószedőket, alkal-
masint Rudolfnak som kellett másfajta kenyér után néznre. Egy-két em-
berrel ugyan csökkent a létszám, de Rudolf oly keményen vetette meg 
fenekét rozoga irodai székében, hogy abból maga  sz  úristen se üthet-
te ki. A helyzet csak annyiban változott, hogy széles tolóablakára - 
miután a biztosi tisztség elvégzése után irodájába vIsszatért - a 
K-tól O-ig helyett a J-től P-ig betüket jelző  karbontáblát függesztették 
ki. Apró ügyek, de adóügyek. Kevés pénz, de Új arcok, Új gyanakvá-
sok ás kételyek  ...  Kis adószedöi munka, időnkint nem Is olyan kel-
lemetlen ellenőrző  helyszíni .kirándulásokkal füszerezve... Ilyen ala-
pon kellett megnyugodnia, ilyen állapotban kellett megbékélriie apja 
halálával, akitő l Öreg bútorokat, sók-sok jó tanácsot ás az adószedő  
mesterséghez szükséges tulajdonságokat örökölt. Köztük a legfonto-
sabbak: a kItartást ás a 'türelmet. 

Időnként, amdçor valamelyik magához tért kismestemél idővel a 
felkínált ás el nem utasítható jófajta borocska mellett kellemes bizser-
gést érzett a bőre alatt, emlékeiben telbtikkantak Jó apjának bizonyos 
célzásai, amelyeket ugyan sohasem fejtett ICI világos mondatokká, 
méglsérzékel'tette, hogy az adószedő  mesterség - az emberek fölött 
egyfajta uralkodás mellett - egyéb előnyökkel is járhat. De a pohár 
boron ás alapozó falaton túl nemigen jutott egyik mesterember sem. 
Rudolf rátarti hatósági ember volt, előtte senki nem mert kirukkotni a 
farbával, mert tartottak tőle. 

A megkoppasztott, de azért valahogyan mégis talpra álló környék-
beli gazdák mér merészebbek voltak. Némelyik felesége - milyen 
pimaszság! - friss tojásokkal ás füstölt kolbásszal töltötte meg S 
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bőszájú  és hanyagul nyitva hagyott hivatali táskát, ami ellen Rudolf, 
indulás előtt hevesen tiltakozott, de lévén sietős a dolga, hamar el is 
illant a kiengesztelés bizonyos jeleivel arcán. Megesett azonban, hogy 
estefelé, amikor a lépcsőházra homály borult, valaki megnyomta a 
csengőt, és amikor ajtót nyitott, ismeretlen egyén kis kosarat nyomott 
kezébe és csak annyit mondott, hogy X. Y. gazda szívélyesen üdvözli. 
Még magához sem tért a színlelt meglepetéstől, a titokzatos látogatót 
már elnyelte a sötétség... Csak az els ő  alkalommal állt tanácstalanul, 
csak először kiáltott a kosarat hozó egyén után - kés őbb egyre in-
kább megjátszotta a meglepetést, a felháborodást, egyetlen szó nélkül. 
Aztán rögtön behúzta maga mögött az ajtót ás fölemelte a kosarat, 
szatyrot, vagy piaci cekkert borító kend őt. Alatta  vágott csirke, jó for-
májú sonka, vagy frissen szedett, de nem akármilyen gyümölcs illa-
tozott. 

Mit tehetett? Az ajándékot szépen elrakta az éléskamrába, az el-
nyűtt kosarat a fészerbe dobta, vagy elégette, és igyekezett megjegyez-
ni az üdvözletet küldő  nevét. Ez nem mindig sikerült, jegyezgetni meg 
nem akart, annál több esze volt, de erre nem is volt szükség. Olykor-
olykor maga az adományozó tett egy titokzatos mosollyal kísért célzást, 
hogy »magam szedtem a ;legjobb fámról, vagy »a feleségem fogta 
sajátkezűlegc... ás semmi többet, mert hogy mit, azt Úgyis Rudolfnak 
kellett kitalálnia. 

A szövetkezetben - a városiakban meg a falusiakban egyaránt 
másként állt a helyzet. Ott bátran tették az asztalra a könyveket, ás a 
főkönyvelő  szakszerű  magyarázatot f űzött a bevételt ás kiadást jelző  
hosszú számoszlopokboz; készségesen szedte el ő  a bizonyító szám-
lákat és betéteket, de azért a biztonság kedvéért ezek a hivatali cere-
moniák az igazgatónál, vagy az elnöknél fejez ődtek be, ahol is négy-
szemközti parolázás és némi, nem éppen tékozlásra valló itókázás mel-
lett mondhatta el véleményét az ügykezelésr ől. 

Egy napon azonban ez a kis kelemetienségeket nyújtó és nagy 
ritkán zajosabb vitákat kiváltó életmód véget ért. Rudolf tekIntélyt ás 
megbecsülést vívott ki magának m űködésével a magisztrátusi vezetők 
előtt, és amikor a főnökét felelösebb beosztásba juttatták, örökébe - 
ideiglenesen - Öt helyezték. Ez az ügy nem járt nagy ceremoniával. 
mindössze egyetlen kérdést intézett hozzá a polgármester: hajlandó-e 
vállalni a tisztséget? Amikor igent hebegett, nem is gondolta át, hagy 
tulajdonképpen imi történt. A polgármester lekezelt vele, Ő  másnap a 
szomszédos szobába költözött, egy kicsit jobb állapotban levő  író-
asztalba helyezte el könyökvédőjét, jegyzetŕüzeteit ás vonalzóját, har-
madnap pedig kézhez kapta az írást, mellyel a f őnö.ki teendők végzé-
sével bízták meg az előbbinél valamivel magasabb fizetési osztály fel-
tüntetése mellett. 

Csak amikor utódja, egy szemtelen orrú, szemüveges fiatalember 
elfoglalta az Ő  régi helyét, kezdett benne derengeni egy kellemetlen gon-
dolat. Hogy tulajdonképpen jól is, meg rosszul is járt. el őször mérlegel-
ni, aztán meg számolrd kezdett... A megbecsülés ás a tisztelet sz 
Igen... A hzetéstöbb$et... na, az Is valami. De a közvet łen kapcsola-
tok... A nem nagy értékű , de összegülcben mégis  jelentős ajándé 
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kok...  És mindent a válságon és szegénységen lassan mégis túllép ő  
gazdasági helyzet táviatába helyezve... A szaldó negat łv, határozot-
tan negatív. Ez a gondolat egyre inkább tudatosodott benne, marta, 
nyugtalanitotta az Új beosztása elfoglalását követő  napokban. 

Otthon, a nagy lakásban egyedül. A kis irodában egyedüL.. Már 
csak elvétve ás tévedéSből csönget majd rá kosaras ember... Mert 
eztán nagyobb úrnak fogják tekinteni, ás a nagyobb uraktól - akár-
hogyan nevezi az magát - inkább tart az egyszer ű  ember... Hol a 
kivezető  út, miként lehetne a kárt, a hátrányt haszonná, el őnnyé vál-
tani? Ezen töprengett, mígnem egy napon n ősülésre adta fejét. 

Mert a fizetése már megengedte, hogy a magányát megossza 
valakivel, hogy társtalanságát páros élettel cserélje lel. Az Új asszony 
szakmabeli volt. Elvált asszony, tapasztalt asszony, aki egykett őre rend-
be szedte háza tájékát ás a rideg lakást lsmét otthonná varázsolta. 
És még egyéb dolgokat is m űvelt. Először is meggyőzte Rudolfot, hogy 
beosztása igen megtisztelő, hogy a vállalatokban számolnak vele, ami 
pedig az anyagiakat illeti, kett őjük jövedelméből Úri módon élhetnek. 
Persze az adott körülmények között. Krisztina - Igy hívták a jól meg-
választott feleséget - a türelem és kitartás tulajdonságai mellé újab-
bakat, a bizakodást ás a .kedélyt vitte be Rudolf életébe. 

És úgy látszott, hogy Igy már valóban tehet élni, hogy Így már 
az adószedő  hivatása főnöki minősítésben is elviselhető  lesz. De az 
elvétve még becsengető  kosaras embereket Kťisztina asszony szép 
szóval kitessékelte, az apró ajándékok ás különjuttatások korszakát 
erélyes kézzel lezárta. A nehéz, faragott ajtó ezután csak újonnan 
szerzett ás megválogatott barátok el őtt tárult ki szélesre. A régi Ru-
dolf - ha lelkében nem is - a világ számára megsz űnt létezni. 

Rudolf élete két egyenérték ű , csaknem teljesen kiegyensúlyozott 
vágányon haladt. Az első  - mert számára Krisztina mellett Is ez ma-
radt  sz  első  - a hivatali élet volt. A pontos megjelenés a murkahe-
lyen, a fölöttesek iránti disžkrét, de nem kimért tiiszteletadás,  kellő  
távolságú, de ~sem rideg viszony fenntartása a beosztottakkal szem-
ben - ezek a tulajdonságok képezték hivatali filozófiájának sarkkövét. 
Mert Rudolf most már Úgy vélte, hogy módjában áll megalkotni egyéni 
stfkát  ás módszereit, sőt, Úgy találta, hogy családi hagyományának 
ás a masztrátus tekintélyének szerez érvényt, ha munkájában saját 
rendszerét ás gondolkozását igyekszik beépíteni. Ezért nem engedhette 
meg magának a fény űzést, hogy beosztottjainál kés őbb, vagy Isten 
ments elkésve érkezzen hivatalába. Nem, az Ő  esernyője reggelenként 
elsőnek koppant a vastag falú, homályos folyosó kőkockáin. A ma-
gisztrátus portása éppen olyan biztonsággal állíthatta be óráját hat 
Óra ötvenkor, amikor Rudolf belépett a nagykapun, mint tíz perccel 
később, amIkor a fütkéjében a rádió a hét órát jelezte. 

Közvetlen fôlöttese, á város pénzügyi osztályának rókakép ű, a 
törvények ás törvényerej ű  rendeletek áttekinthetetlen labirintusában 
Jól eligazodó tanácsnoka cikóriás feketekávéjának szürcsölése mellett 
mindig egyetlen közbevetett szó nélkül 'hallgatta meg reggeli jelent# 
sát, jóllehet neki úgy tűnt, hogy ugyanakkor gondolatai a tapétán levő  
tárgytól igazán távol járnak. Egyszer azonban klsértetképpen léibesza- 



kitett egy elkezdett mondatot, mire a nagyfőnök rásmelte szemp*łát-
lensága miatt kissé visszataszító tekintetét ás az utolsó szavakat meg-
ismételve türelmetlenül követelte a gondolat befejezését. Ez jó lec-
kének bizonyult Rudolf számára, aki ezBk után nem körmyelm ůsködőtt 
akkor sem, ha fölöttese esetleg egy betolakodott szárnyas bögöly 
röptét kfsérte szemével. De utána rnegszünt a szürcsölés, mert a 
tanácsnok a pohár fenekéhez ért, ás figyelmét teljesen Rudolfnak szen-
telte. Akkor már a napi potitika és a magisztrátusi pletykák kerültek 
napirendre. Ilyen irányú tapasztalataikat ás észrevétele~ 'kölcsönö-
sen cserélték ki 'ás a nagyjából húszperces együttlét a szertartástól 
mentes intimitás légkörében fejez ődött be. 

Természetesen az egész húszperoes audiencia anyagában Ru-
dolf nem vehette volna iki 'megfelelő  módon részét, iha egykori Icotlé-
gáitól, mostani beosztottjaitól, a várost ás környékét keresztül-kasul 
járó, jó sztmatÚ ł»vatalnolcoktól nem kap megfelelő  értesüléseket. 
Csak a magisztrátusi események 'hitelességére ügyelt, nehogy akarat-
lanul Síkos talajra lépjen, a városi mendemondákkal azonban nem 
sokat teketóriázott, ahogy kapta, Úgy adta, eredeti formájához legfel-
jebb a stílust, az Ő  stílusát illesztette. A beosztottak elégedettek voltak, 
hogy a főnök mindig meghallgatja Őket, Rudolf pedig ugyancsak elé-
gedett volt, mert a rókakép ű  megkapta napi mese-fejadagját. 

És ha 'már a fejadagoknél tartunk, el 'kell mondani, hogy ez a 
korszak, főnökségének korszaka nagyjából a kimért fejadagok meg-
szüntetésének időszakával esett egybe. A racionális elosztás, a hegy-
vidéki, igencsak fekete kenyér, a pontrendszer és a nyomor egyéb kel-
lékei fokozatosan elt űntek Csendvár életéből. A város polgárai ás a 
környék parasztjai kezdték megengedni a szíjat. Áru jött a városba, 
áru ment a városból. A piac Új asztalokkal és néhány csukott bódéval 
bővült. Az asztalokon termelő  parasztok ás álmukból ébredező  kofák, 
a bódékban a szövetkezetek ás gazdaságok kínálták olcsónak nem 
mondható, de mégis vélitozatosabbá lett portékájukat. 

Rudolf éber tekintetét nem 'kerülte el  sz  a körülmény, hogy a 
szövetkezetből kilépett kisgazdák is egyre több teret foglaltak el ex 
asztalokon, sőt a Piac kövén, 'míg a bódék száma nem gyarapodott ás 
nem is csökkent. A megmaradt szövetkezetek szívesen kupeckecitek, 
áruválasztěkukat nem sałát, hanem főleg mások által termelt zöldség-
féleségekkel gazdagították. A nagygazdák, a maximumosok nemigen 
jelentek meg a piacon. Ogyeskedve adták át a szaporodó viszonteladók-
nak, hogy ezáltal Is nyoma vesszen jövedelmüknek. Balga fó,lte ůás! 
Rudolf emberei beleláttak a gazdák gyomrába, láthatatlan kezük fel-
emelte a sparhelten melegedő  fazekak fedőjét. »Az adószedő  nem 
könyvből tanulja a mesterséget. Szeme, füle, hatodik érzéke vezeti 
hivatali útjára«. Ezt Rudolf mondogatta embereinek, akik Viszont nem 
sejthették, hogy ezeket a szavakat Ő. is apja hagyatékából idézi. 

Az ügyvitel a város belterületén is kezdett új színekkel gyara-
podni. Az iparosság föléledt, nyersanyaghoz, munkához jutott.  Ki1ze-
tődők lettek a javító munkák, az épül ő  gyárak pedig lki~ítõ munkákra 
serkentették Őket. Egész sereg kisebb alkatrész elŐáilflásával bízták 
meg a régi gépeiket ás ezerszámaikat jól kezel ő  ás alaposan kihasz- 
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náló  mestereket. És Rudolf, enélkül, hogy egyetlen mCeIy készőbét 
Is átlépte volna, gyorsan megsztmatolta: itt az alkalom a törvények 
kijátszására; az állami Üzemek szériarendelései mögött rneghúzódhat a 
csalárd könyvvitel, a hamIs adatszolgáltatás. Az iparosnak remek para-
vánt szolgáltat a gyár. Hivetkozhat rá anyagi ás társadakni szempont-
ból egyaránt. Keltő  megfontolás után 'kiadta az utaSltást: alaposan k ő-
rülnézni, sőt, a látszat mögötti üzelmeket is falfedni az iparosOk háza 
táján. A tisztviselőknek több sem kellett. Valóságos nyomozókká ved-
lettek, akiknek fő  elve  sz  volt, hogy azt sem hiszik, amit látnak. lflkább 
azt hiszik, amit sejtenek ás föltételeznOk. Tehát a tény nem tény, a 
számadat - a megérzés az 4gazi alap. És a jóindulatú besúgás. Mert 
hát azért a tisztes iparosság körében mindig akadt Jó néhány egyén, 
aki szívesen adott felv)Iágosltást a szomszéd utcában m űködő  ve-
télytársról. 

Nos, Rudolf kezébe futottak össze a szálak, Ő  csinálta a vég-
számadást, Ő  mérlegeit, elemezett, döntött. Az eredmény pedig nem 
volt csekély! A irnagisztr.ãtus vezető  emberei ás a képviselő-testület 
elégedetten vette tudomásul, hogy a város kasszája - némi végre-
hajtói segédlettel - alaposan megtelt. Az elkövetkez ő  költségvetési 
évet komoly anyagi nehézségek 'nélkül tudták átvészelni. Rudolf tekin-
télye ugrásszerűen emelkedett - ás a városi tisztvisel őic nyugodt lé-
lekkel tették zsebre a megemelt havi fizetést. 

Ám nemsokára egyéb, ike&ezffi~b jelek 'Is mutatkoztak a 
város immár füstfelhőkkel terhelt, ködös egén. Az iparosság fö?hör-
dűlt A bátrabbak ás módosabbak tiltakoztak, a gyávábbak meg vissza-
adták az Ipart. Ki gyáiba ment, ahol igyekezett nem soic fáradtsággal 
bizonyos keresethez, de lk~ fedezethez jutni, hogy szabad Idejében 
kontárként folytassa mesterségét De olyan Is akadt, akI m ůhełyét 
bezárva házának valamelyik zugában, családi környezetben látott hozzá 
sz  adótól mentes kisebb arányú, iparengeděly nélküli munkához. 

A folyó év végére oly mértékben csökkent az effajta adónemb ől 
származó 'jövedelem, hogy a polgármester magához hivatta Rudolfot 
ás alaposan lebordta: ». . -  'hát csak tiszavrág életű  volt az adóprés 
sIkere? És mit javasol most, Rudolf kartárs?« Rudolf lógatta fejét ás 
ott a helyszínen nem javasolt Semmit, - válaszát kés őbbi időpontra 
Igérte. 

Első  'lépésként az Ellen őrző  Hivatal szolgálati főnökével tanács-
kozott. Kikönyörögte, hogy az apparátus egész falkáját uszítsa a kon-
tárokra ás egyéb adócsalókra, mert eredményt akart felmutatni, még-
pedig azonnal. Nemcsak a magisztrátus kasszája, de csorbult tekin-
télyének vlsszaállltása érdekében Is. Az eredmény nem is maradt el. 
Igaz, a kassza nem telt meg iziben a behajtott łrátratékolc ás kirótt 
büntetések összegétői, de pénzmag került a városatyák keze ügyébe, 
melynek segitségévei elháritották, vagy legalábbis elodázták a pénz-
válságot. 

Ekkor Jelent meg Rudolf a magisztrátus legtávolabbi sarkában 
meújt, vastagon párnázott polgármesteri  ałtó  küszöbén. És bizony(-
télwl, hogy mégsem esett egészen a feje lágyára, mesterségének min- 



den  csínját-bínját pedig jól ismeri, meglep ő  ajánlattal hozakodott elő : 
»Ami megtörtént, az megtörtént, föl kell adni a büntet őhadjáratot, az 
iparosok felé barátságosabb arcot kell mutatni, és a képvisel ő-testület-
tel az ügy érdekében új, alacsonyabb adókulcsot kell megszavaztatni«. 
»És ezt Ön, éppen ön mondja, Rudolf?« - ugrott föl magas támlájú 
tölgyfa székéről a magisztrátus főembere. De miután meghallgatta e 
részleteket, mégis jóváhagyta az elképzelést. 

Aztán jöttek a  1h6napok, amikor az ügyes kezű  kézművesek las-
sacskán visszaváltották a benyújtott engedélyt. Még a javíthatatlan kon-
tárok között is akadt egynéhány, aki szabályos jogosítványért folya-
modott, hogy m űködését tärvényesítse. Nagy lett a zsivaj a tisztes 
iparosok testületének tájékán. Osztályok és alosztályok alakultak. Az 
elnöki választások lármája az egykori korteháborúk hangulatát idéz-
te .. Szaporodtak ás toHasodtak. Az adókivetésnél ott ült az ő  képvi-
selőjük is. Vitatkozhattak, alkudozhattak és veszekedhettek. Azért a 
végén fizettek. 

Most volt mibő l. Mert az élet sora Csendváron gyorsabban válto-
zott, mint az ország bármelyik területén. Mert Ők találé'konyak voltak. 
Mert saját házuk tájánk rendezésével foglalatoskodtak. És mert Rudolf 
bölcsen ült még mindig szűk kuckójában és a virágzás közepette is 
türelmesen várta az ő  napját. Eközben nejével, a kőszilárd akaratú 
Krisztinával valóban saját virágaik ápolásába kezdtek. S żinte rárontot-
tak a szép hagyomány újjáélesztésére ás patinás erkélyüket, kiugró 
ablakpárkányükat valóságos virágoskertté varázsolták. Mert akkor di-
vatba jött a virág, jöhetett is, hiszen volt már mibő l megvenni a méreg-
drága, külföldről behozott gumókat és hagymákat. De nemcsak a 
várdomb alatt ikanyargó Óváros utcái, hanem a külteleken épül ő  ház-
sorok is jelképként a teljes kitárulkozásnak színes pompában kezdtek 
virulni. A háborút követő  tengés-lengést maguk mögött hagyták a derék 
csendváriak, s mind ritkábban sírták vissza a régi szép id őket. 

De amíg látszólag minden szabad idejét a virágok locsolásának, 
a pelcelésnek és a barna föld puhítgatásának szentelte, Rudolf lelkében 
mélységes elégedetlenséggel igyekezett visszafojtani számtalan rej-
tett indulatát. Ha testileg ott is állt Krisztina asszony mögött, mikor 
vendégeinek a virágok eredetérő l és tulajdonságairól mesé łt, lélekben 
messze járt. Furfangos terveket kovácsolt, ravasz fogásokat agy&t ki, 
cseleket szövögetett önmagában ás ezeket Úgy tökéletesitette, csiszol-
gatta, fmint a holland mesterek a nyers drágaköveket. 

Mert ha valaki, Ő  aztán tudta ás ilátta, hogy a régi polgárok, éppen 
úgy, mint a vidékrő l feIjött újdonsült csendváriak ás a messze tájék-
ról sereglő  iWegenek, becsapják a várost. Érezte, hogy a híres magiszt-
rátusi szervezet nem áll hivatása magaslatán ás a fölgy ű!emlő  pénznek 
apró morzsái kerülnek a város öblös kasszájának, illetve a divatba jött 
bankbéli trezorok mélyére. Viszont egyre több a valahogyan becsem-
pészett, törvényesített formában behozott luxusautó, szaporodnak a 
magánbetétek, domboldali szőlőskertek és erdőparcellák kerülnek vá-
rosi foglalkozásokat űző, főleg szabad pályán dolgozók ás iparosok 
kezére. Az őrdögbe Is, a polgár paraszttá, a földm űves meg városi pol- 
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gárrá  vedlene? Nem, Ő  ezt a tésztát nem eszi meg! Itt gy űlik a ,  pénz, 
ott meg büdös a kapa. Hát csak nem állítják meg a napot? 

Amikor mindent tisztázott önmagában, amikor kész volt az írás-
ba foglalt tervekkel, amikor szakszer űen és aprólékosan kidolgozta az 
eljárás minden részletét és megjelent az időközben gazdát cserélt pár-
názott ajtó mögött, hogy letegye a garast, a meglepően fiatal főember, 
titokzatos mosollyal tolta félre az egész paksamétát. »Elkésett, Rudolf 
kartárs...  elkésett« -  mondta, egyenesen az elképedt adószed ő  sze-
me  kőzé  nézve. S amikor látta, hogy az odaadó, éjt nappallá tev ő  
Városi hivatalnok arca lilás színárnyalatokat ölt, fölemelkedett a mér 
bemutatott magas támlájú tölgyfa székb ől ás asztala mögül Rudolf 
közvetlen közelébe lépett. 

»De semmi baj, amíg maga dolgozott ás Új elképzeléseken törte 
a fejét, odafent sem  ült&k  ölbe tett kézzel. Mert mi aztán igazán tud-
juk, hogy azonos körülmények azonos id őkben 'hasonló eszméket és 
gondolatokat szülnek. Ez dialektikus felfogás, ugyebár.  . .  

»Hogy dialektikus... de kérem  ...« -  hebegte Rudolf. 

»Igen, amit  On  énnekem tömören előadott, és ami valószínűleg 
e papírok tartalmát képezi  -  mutatott Rudo lf  asztalon heverő  irataira  
-‚  az már törvényerej ű  rendeletként várja a végrehajtást. Holnap, de 
legkésőbb holnapután minden Világos lesz, minden utasítást kézhez 
vehet. Addig türelem, Rudolf kartárs, egy kis  türelem«.  

Hogy Őt ez a fiatal nagyember türelemre intse  -  motoszkált agyá-
ban, miközben becsukta maga mögött a  párnás  ajtót  -‚  ez még csak 
hagyján, habár vele ebből a szem pontból kevés csendvári veheti fől a 
versenyt. De hogy megelőzték, hogy elorozták az Ő  dédelgetett, titok-
ben kovácsolt ötleteit... Dialektika... Sí rni tudott volna mérgében. 
Odahaza  Krisztinának  elpanaszolta, hogy  semmi  sem sikerül neki az 
életben, hogy Ő  végeredményben egy nagy senki ás a vacak virágcse-
repeken túl mit som teremtett a világnak. Ezúttal az asszony biztatása 
som adta vissza életerejét.  Negyvenyolc  órán át  levegőnok,  madzagon 
imbolygó hólyagnak érezte magát, amelyet, a dombon álló vár csonka 
tornyának bagolyfészkeibe sodorhat a szél, vagy valaki, ha úgy akarja, 
egy égő  cigaretta 'parazsával üres cafattá, semmivé tehet. 

Nagy válság, de rövid válság órái voltak ezek. Mert hát Rudolf 
nem egyszerűen ember, de hivatalnok, méghozzá nem is akármilyen, 
hanem az adószedők családjához ta rtozó hivatalnokember volt. És 
amikor két súlyos nap elmúltával személyesen a polgármester nyúj-
totta át az  új  rendeletsorozat gépelt, hivatalosan még nem publikált 
példányát, megjegyezte, hogy »ön a leghivatottabb e papírok áttanul -
mányozására«,  valami megmozdult a szíve táján, amikor pedig e meg-
jegyzést egy Újabb  mondattal toldotta meg, mely  szeŔnt  »a .legéssze-
rűbb ás legreálisabb  hozzáállást«  magától értetend őnek tartja, mert 
»Itt most a megfontoltság ás a mértéktartás tudja  elhárítani  a  kőny-
nyen  előfordulható melléfogásokat», tudta, hogy még sincs semmi 
veszve. Magabiztosan, visszatérő  őntisztelettel  lépdelt irodája felé. Azon 
a napon Krisztina asszony hiába várta haza a megszokott Id őben, Ru-
dolf  Oly buzgalommal merült a zizegő  papírok tanulmányozásába, a  



fontosabb kitételek aláhúzásába, jegyzetek készítésébe ás ötletek föl-
vázolásába, hogy időérzéke egészen megszűnt. Oreg este volt, amikor 
átlépte az ódon ház kapuját és egyenes derékkal fölmászott az eme-
letre vezető  agyonsúrolt, siránkozó falépcső'kön. 

»Ez az eset tulajdonképpen a te rátermettségedet és nagyvonalú-
ságodat bizonyítja» - caicsergett Krisztina a virágokhoz visszatért 
Rudolf háta mögött. »Légy nyugodt, a polgármester nem téveszti szem 
elől a véletlenek ilyen összejátszását. Bizonyára elgondolkozik fölötte». 
Bármennyire is hizelgő,k voltak ezek a szavak, Rudolf mosolygott féle:- 
sége naivitásán. 1-fisz a 'lényeget Úgysem érti az asszony. A lényeg 
pedig nem az Ő  személye, hanem a cselekvési terület hallatian Iciszé-
lesedés'i 'lehetősége körül forog. 

Vagyonellenőrzés!  [Honnan? [Miből? [Kitől? [Mikor? És még tu-
catnyi kérdést tehet föl az uborkafára igyekv ő  csendváriaknak, akik 
a jelek szerint, visszaélve a felgyorsult fejlődés ütemével, éppen a vá-
rosi ás állami kassza terhére igyekeznek a zavarosban halászni. Mert 
tudja Ő, mi az a tisztességes kereset, mibe kerül a megélhetés, hát 
még az iskoláztatás ás gyermeknevelés melyből - sajna - személyes 
tapasztalatokkal ugyan nem 'rendelkezik, de azért látja, hallja éppen 
eleget. 

Külföldi luxusautó a kádármester úr birtokában... adócsalás! 

Sző lőparcella présházzal az ügyvéd Úr 'kezén... lássuk csak a 
jövedelembevallást... nyilvánvalóan adócsalás. 

A fodrászmester villát vett az erd őszélen? Bevallott jövedelmébő l 
csak nyomoroghatna  ...  Adócsalás? 

Az irodájában gyakran megforduló rendőrügynökök jól tájékozot-
tak, de Ó som fukarkodik Saját információinak közlésével. Szépen 
együtt működnek, kisegítik egymást ás az eredmény kielégíti a vára-
kozásukat. Néhány értékesebb szerzemény tulajdonosa semmilyen iga-
zolást nem talál, a többség hebegve alkudozik ás igyekszik ép b őrrel 
megúszni az ügyet. 

Persze nyakában Újabb adóteberrel, melyre átkozódva ás jajve-
székełve, de mégis előteremti a pénzt. A város központja panaszos 
szótól hangos, de a magisztrátus pénzügyi helyzete javul és - ami 
fontosabb - a polgármester jelentheti a járásnak: »a törvényes ren-
delet végrehajtása elérte politikai célját: a polgárság ás a fejüket is-
mét felütő  letűnt osztályok képviselői indokolatlan ás veszélyes gazda-
godásának gátat vetettürWc». 

És a magisztrátus 'berkeiben mindenki tudja, hogy az akció vég-
rehajtásában Rudolf a legérdemesebb. Mert Ő  aztán nem dőlt be a 
szánakozónak, nem hajtott fejet az ősszekötietésekre hivatkozók el őtt, 
a megvesztegetéssei próbálkozókat pedig - a b űnvádi eljárás meg-
indítása mellett - különös szigorral sújtotta. Olyannyira, hogy Krisz-
tina nagy bánatára már a sz űkebb baráti körhöz tartozó családok is 
kezdtek tartani tőle. Sőt, egyesek szép csendesen elmaradoztak, elke-
rülték otthonukat. De az ilyen csekélységen csak egy asszony bánkód-
hatott, Rudolf észre sem vette, hogy ferde szemmel nézik, nem hallotta 
a fejére szórt átkokat, még kevésbé a 'régi polgárok suttogását, mely 
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szerint Rudolf apjától örökölt tehetségét nagyon rossz ügy szolgála-
tába állította, meg hogy apja, Szegény, bizonyára forgolódik sírjában 
fiának cselekedete miatt. 

Rudolf azonban nem azért járt ki néha apja sírjához, hogy annak 
szellemét idézve a múltban keressen útmutatást. Ő  minden tekintetben 
a mában élt, abban vetette meg két lábát, hogy a láthatáron a kibon-
takozó jövőt kémlelhesse, mely egyébként a szó legszorosabb értelmé-
ben kezdett látható formát öltervi. Mert ahogy háziolp őben, kis plasztik 
locsolókarmájával kezében kilépett az erkélyre, a folyón túli oldalra 
tekintve, szinte naponta újabb ás Újabb dolgokat fedezhetett fel. Az 
egyik utcasarkon Öreg ház falait 'bontották, másutt Új Útburkolatot he-
lyeztek a régi macskakövek helyére, árkok szelték át az utcákat, hogy 
csöveket és kábeleket süllyesszenek a föld mélyébe. És a város minden 
pontján magasba nyúló acélrudak forgatták karcsú nyakukat, hogy 
mozgásuk nyomán falak, egészen furcsa alakú, a ködös tájat, az 
erdős dombokat helyenként már-már eltakaró magas épületek n őjenek 
ki a földből. 

Ez a nagy építkezés, a 'nagyvárosiasodás zürzavara azonban nem 
okozott neki különösebb gondot. Hiszen tudta, hogy a (oNasodó válla-
latdk és társadalmi intézmények pénzén épül minden, meg büszke is 
volt, hogy az ő  Csendvára, az az egykori kis fészek ilyen lendülettel 
tör magának utat az érvényesülés felé. Minden darabka aszfaltot, min-
den méter lefektetett csatornát ás telefonkábelt, az emelked ő  falak 
mindegyik tégláát sajátjának érezte. Néha, ahogy elnézett a város 
felett, megállt 'kezében a locsolókanna és önfeledten adta át magát a 
képzelgésnek, hogy lelki szemeivel már befejezettnek, teljesnek láthas-
sa az elkezdett m űvet. És ilyenkor a filmekbő l ás képeslapokból ismert 
New York-i Mannhattan felh őkarcolóinak másait látta a folyó túlolda-
lán, alatta színes és széles luxusautók áradata hömpölygött - a hida-
kig... igen a hidakg és nem tovább, mert a saját váraljai pátriájának 
szűk és Csendes utcáiban nem tudta, nem akarta beleképzelni ezt a 
lenyűgöző  látványt. 

»Isten ments« - riadt föl álmodozásából, és serényen folytatta a 
locsolgatást, miközben hátán enyhe borzongást érzett. 

»Krisztina!« -  kiáltott be a lakásban matató asszony felé. - 
»El 'tudnád képzelni, hogy egy olyan házban lakjunk, 'mint ez, ami ott 
épül?« És fejével valahova a távolba intett. Az asszony talán csak 
vállat vont, mert Rudolf nem hallotta a feleletet, különben is csak ma-
gának beszélt, hangosan gondolkodott. És tudta, hogy 'igenis, Krisztina 
fogékony minden olyan 'iránt, amit újnak és modernek neveznek, talán 
egy Olyan nagy, borzasztó idomtalan kalitkában is el tudná tölteni 
életét. 

A lakástömbök távolabb, egyre távolabb épültek, és terjeszkedé-
sükben kezdték már fölfalni a várost szegélyez ő  szép zöld mezőt, ami 
viszont a közelben, a város központjában épült szaporodó társadalmi 
és közintézmények, valamint a terjeszkedésükben mindenen túltev ő  kül-
és belkereSkedelmi vállalatok tekintélyét és dics őségét hirdette. 
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Méghozzá túlzott mértékben  -,legalább is Rudolf véleménye  sze-
rint, akit zavart a magasba nyúló alumínium, üveg- és márványépít-
mények csillogása. »Nézd, Csak nézd» - morfondírozott magában. 
»Nem is olyan régen még spárgatalpú cip őkben jártunk, most még a 
vécéket Is mozaikkockákkal padlózzuk ki». És hivatali irodájának abla-
kából barátságtalan pillantásokat vetett a színes világító feliratokkal 
ékeskedő  irodaházak felé. »Vajon sok a pénzük, nem tudják mire 
költeni?» - folytatta gondolatait. »Akkor nekünk magisztrátusiaknak is 
bele kellene nyúlnunk a pöffeszked ő  Új kalmárok zsebébe. Majd lesz 
helye annak a pénznek, hiszen a társadalom vállára még ezernyi gond 
nehezedik.» 

Rudolf érezte, hogy most a nagyok kezdik keverni a kártyát, még-
pedig hamisan. Csak tetten kell érni őket, meg kell mindenütt találni 
a cinkelt lapot! Vagyis alapos ellen őrzésre van szükség, mert a tör-
vény világos, egyértelm ű  - végrehajtása automatikus. Az állam és a 
város részesedésének biztosítása már nem szimaton és adószed ő i fo-
gásokon alapszik. Mégis... valami b űzlik a márványpaloták tájékán. 
Érezte, tudta, hogy minden törvényes biztosíték ellenére megrövidítik 
őt... illetve az államkasszát meg a várost. 

Lentről lkezdte az akciót. A kicsiknél, a szegényebbek és szeré-
nyebbek tájékán. De ez csak inkább Olyan tessék-lássék munka volt, 
nem Igyekezett semmilyen hibát felfedezni, s őt, ha valamit észrevettek 
emberei, lecsendesítette őket. »Lassan haladunk fölfelé, léptünk zaját 
nem kell, hogy meghallják odafönt» - mutatott az igazi célpontok 
irányába. Látszólag rutinmunkát végzett, közben kérdezgetett, Szag-
lászott, tájékozódott. A kicsikt ől a nagyok felől. És azok aztán igazán 
készségesnek mutatkoztak. »Nem tiszták az R. vállalat ügyei» - mondta 
az egyik főszámvevő. »Megsúgom, hogy.. .» És megsúgott valamit. 
»A K.-ban terpeszked ő  uraknál több volna a feltárni való, azért kezes-
kedem» - mondta egy másik f őkönyvelő , akinek ügyvitelében Rudolf 
elég kifogásolhatót fedezhetett volna föl, de ehelyett inkább meghall-
gatta egy külföldi tranzakció csiklandós részleteit, melyb ől a lkicsik 
csak morzsákat szedhettek föl. 

A háztartási berendezéseket gyártó vállalatnál dolgozott emberei-
vel, amikor egy kereskedelmi utazó félrehívta, hogy négyszemközti be-
szélgetésre kérjen tő le lehetőséget. Megadta. Hangulatos vendégl ő  
fehér abrosza mellett kapott némi ízelít őt egy híres-hírneves cég kisded 
játékairól. Gy ű lt az információ, alakult a föltevésekb ő l és bizonyítékok-
ból összeálló mozaik. És minden csendben, észrevétlenül történt... 
Pedig a nagyok hallottak Rudolf csapatának ténykedésérő l. Eljutott 
hozzájuk toleráns, szerény, kicsinységekben nem akadékoskodó, na-
gyobb ügyekbe nem vájkáló munkastílusuk híre... »Jól kezelhető  em-
berke ez a Rudolf» járt Szájról szájra a megnyugtató megállapítás. 

Hát éppen ez volt Rudolf taktikája. Egy nappal az igazi roham 
előtt tisztességtudóan megjelent az eldugott, pámázott ajtajú szobá-
ban ás bejelentette, hogy a következő  naptól kezdve a hírneves R. K. 
B. M... stb. vállalatok palotáiban teszi munkatársaival tiszteletét. A 

498 



polgármester akihez nem futott be Rudolf munkájával kapcsolatos pa-
nasz, helyeslően tárta szét kezét: »Mié rt  ne... ez igazán természetes. 
Társadalmunk nem  ismer kivételezetteket.  

Rudolfnak ennyi kellett. és semmivel sem több. Másnap erősítést 
kért a magisztrátusi osztályfőnöktől, a csopo rtot több alcsoportra osz-
totta, élükre Saját legjobb embereit állította, azoknak pontosan meg-
határozott feladatot adott, majd  rohamra  indította Őket. Egyszerre öl 
csillogó kolosszus aktarengetegébe fú rta be magát az adószedő  válo-
gatott legénysége. Az els ő  napon magára hagyta Őket, ezzel is lep-
lezte az akció jelent őségét. Csak másnap toppant be egy-egy fél órára 
az elképzeltnél is fény űzőbben berendezett igazgatói irodákba, hogy 
letegye névjegyét. Ezek a villámlátogatások aztán megtették a magukét. 

A palotákban szokottnál is gyakrabban berregtek a fehér tele-
fonok. A pénzügyek igazgatói egymást hívogatták és nagyokat károm-
kodtak, ha valamelyik nem volt a helyén. Akik addig a  rivalitásuktól  
elvakultan kalapot sem emeltek egymás el őtt, most tegeződve kértek 
tájékoztatást, Sőt baráti tanácsot. Később a vezérigazgatók ve tték ke-
zükbe az ügyet, mert látták, hogy Rudolf emberei egyb ől a gyenge 
pontokra csapnak le  -  méghozzá alapozottan és könyörtelenül. A ma-
gasba nyúló épületekben egyszerre sok lett a zavaros tekintet ű , meg-
alázkodó, elnézésért esedező  ember. 

Rudolf azonban jött, ment, visszatért, kezében tartotta a csapatot, 
hogy meg ne törjön valamilyen ponton, be ne d őljön a sírásnak, meg 
ne futamodjon a fenyegetésekt ő l. 

A második nap déli óráiban már a polgármester telefonjának kel-
lett állnia az ostromot. Néhány esetben meghallgatta a vezérigazgatót, 
később letagadta magát. »Fontos ülésen vagyok, ha keresnek senki se  
háborgasson« -  szólt ki az előszobában ülő  titkárnőnek. Végül Is 
hivatali autójába ült és egy környékbeli motelhez hajtatott, mert a zak-
latás hullámai szobájának ajtaját kezdték nyaldosni. »Mi tö rténhetett 
ezzel a Rudolffal, hogy Így fölzaklatta a  várost?« -  morfondírozott egy 
pohár  szilvapálinka  mellett. Valami bűzlik, annyi bizonyos  -  állapította 
meg bölcsen és örült, hogy aznapra levette válláról a város gondjait. 
De csak arra az egyetlen rövid napocskára. Mert a következ ő  napon 
Olyan beszélgetésre hívatták, melyr ő l nem illett, nem is akart megfu-
tamodni.  A beszélgetés ta rtalmáról senkinek sem számolt be  -  vég-
eredményben az ódon városfalak közö tt  Ő  volt a  rangidős -‚  ellen-
ben azonnal Rudolfért üzent. 

Rudolf persze nem volt egykönnyen föllelhető, a várost járta, hogy 
összegezze a vizsgálatok eredményeit. Csak másnap jelent meg, fris-
sen borotválva, magabiztosan. Kezében b őrmappa, melyet, amint be-
lépett  az ajtón, feszesen a combjához szoríto tt, mintha váratlanul lecsa-
pó útonállótól akarná megvédeni féltve őrzött kincsét. 

Ami azt illeti, bizonyos  egyének  és érdekcsoportok részére kin-
cset Is jelentettek a féltve őrzött, értékes jegyzőkönyvi vázlatok, me-
lyekből egy  jószemű  és nem túlságosan lágy szív ű  közvádló  ł alomnyi  
pénzt és sok esztendei fegyházbüntetést csiholhatott ki.  Amikor  a város 
főemberének tekintélyes íróasztalához ért, a mappát magasra emelte 
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ás diadalmas hangon közölte: »Az eredmény minden várakozást felil-
múlt. És még ez csak a kezdet« 

A polgármester fölnézett a magasba, aztán fokozatosan úgy 
eresztette Ja a tekintetét, hogy végül már valahol a pedáns Rudolf fé-
nyesre kefélt cipöjének orránál tartott... ezzel egyidej űleg az adósze-
dő  keze is lassan hanyatlott alá. 

Csend, valószín űtlen csend fészkelte be magát a két ember közé. 
A polgármester csak nem akart megszólalni, pedig Rudolf ezúttal 
szinte követelően szegezte rá tekintetét. Végül fejmozdulatokkal adott 
olyan jeleket az asztal mögött ülő  ember, melybő l következtetni lehe-
tett, hogy valami azért még sincs rendben. 

»MeHéfogtunk,  Rudolf» - bökte ki végre az egyértelm ű  kijelentést. 
Az adószedő  sóbálvánnyá meredve várta a folytatást. 
»Azt mondták» - intett egy bizonytalan irányba -‚ »hogy tönkre-

tesszük a város gazdaságát». 
»Hogy mi.,..« - hebegett 'Rudolf... 
»Igen, hagy előzetes bejelentés nélkül rontottunk Csendvár lét-

fenntartóira». 
»De rhiszen . . 
»Tudom, nekem jelentette. Én sem gondoltam ennyire 'komolyan.» 
»Ezt csak komolyan lehet csinálni, vagy sehogy» - fakadt ki 

végre Rudolf. 
»Azt mondták, hogy bürokraták vagyunk, hogy nem értjük az 

idők szetlemét» 
»Hiszen kizárólag a törvényes rendelkezések alapján jártam el!« 
»A törvény az törvény, Rudolf. De nem a bet űjét, hanem a szelle-

mét kell tisztelnünk.» 
»Akkor... szóval nem értem... azok a palotákban a törvény 

szellemében dolgoznának ugyebár... én meg, ha jól értem... akkor 
nem értem... Miért vagyok én itt? Én, meg az embereim... Akkor mi 
lábbal tiporjuk, ha jól értem... a törvény szellemét... A bet űt meg 
nem kell komolyan venni ... Hehehe... polgármester, 'kartárs... hehehe 
ez vicces dolog, ez igazán káprázatos... EzOket a papírokat felvágha- t  
tom vécépapírnak, engedelmével . . 

»Nana, annyira még nem vagyunk, Rudolf!» 
»Hát akkor, 'hol vagyunk?» 
»Társadalmi életünkben manapság csak rugalmas módszerek al-

kalmazhatók. . 
»Hih'i ...  bocsánat... rugalmasan vonuljunk vissza a frontról?« 
»Valahogy úgy... tudja, fokozatosan... észrevétlenül ... hagy 

azért ne gondolják, hogy retirálunk... 'És azokat a papírokat majd ide- 
adja nekem, hógy átfésüljem őket. Szóval ne gondolja, hogy éppen 
mindent elnézünk... Néhány csirkefogónak azért majd ellátjuk a ba- 
ját. De tudja, csak el ővigyázatosan... Ezekből élünk... érti ... Hát 
remélem érti, Rudolf... Csak ne legyünk bürokraták, mert azt nem 

500 



tűri társadalmunk... Adja csak ide azokat az  aktákat, maga pedig 
legyen nyugodt, önre mindig számítunk... igazán, ez a ház el sem 
képzelhető  az Ön odaadó munkája nélkül . 

Igy végződött tehát az a nagyszabású hadjárat, mely után Rudolf 
visszavonult irodájába ás egy álló hónapon át annywa nem csinált sem-
mit, hogy a fizetéşełszárnolási lajstromot Is restelkedve írta  siá  a hónap 
végén. Odahaza Úgy viselkedett, mintha semmi sem  történt volna, leg-
feljebb egy-egy visszatarthatatlanul feltörö sóhaj jelezte, hogy lelkivi-
lágában még sincs minden a helyén. Krisztina asszony okos asszony 
volt. Jó néhány napig maga sem vett tudomást a történtekr ől és kivé-
telesen nem ostromolta kérdésekkel férjét, hagy miért a sóhaj, miért a 
körülöttük terjeszkedő  méla csend. Pedig tudott mindent, hiszen ott 
dolgozott a város zsibongó központjában, a nagy üzletházak käzvetien 
közelében ás a hír szájrőlszájra terjedt, még pedig távirati gyorsaság-
gal, de nem szűkszavúságának szellemében. Egész regék - hitelesek ás 
alaptalanok - keltek szárnyra a városi embereket ért vereségr ől. Még 
a később ímmel-ámmal felel ősségre vont és szép summájú pénzbünte-
tésekkel sújtott vállalatok képviselői is hangos szóval kérkedtek hatat-
mukkal. »Ne üssék az orrukat a dolgainkba azok az aktamolyok, akik 
belőlünk élnek« - így az egyik. »A mi vállunkon épül az ország, - 
az államkasszán él ősködők üljenek a fenekükön és ör űljenek, hogy ha 
nem rántjuk ki alólu'k a széket« - így máltatlankodott egy másik. De 
volt, aki nyíltan színt vallott: »Lejárt a szentélát űek kora. Most azoké 
a szó, akik saját érdekeiket nézve a társadalomnak is hasznot húznak. 
Az eszközök nem számítanak, az eredmény a ? ěnyeg.a 

Tudta ezt Krisztina és még sokkal többet, de hallgatott. Érezte, 
hogy vigasztaló szavával lángra lobbanthatja a házat. Hanem aggódva 
figyelte, hogy Rudolf néhanapján nem állít be a régi pontossággal la-
kásuk ajtaján. Egyszer megérezte leheletén a pálinkaszagot utána foko-
zódó figyelemmel kísérte férjének minden mozdulatát. Néha Úgy vélte, 
hogy az ember lépései nem a megszokott ütemben koppannak az öreg 
lépcsőkön. Ebéd közben óvatos oldalpillantásokkal vizsgálta Rudolf 
szemét, és szorongással állapította meg a fátyolosságot tekintetében. 
Egy napon úgy vélte, hogy mégis közbe kell lépnie és nyíltan megmond-
ta véleményét. »Rudolf, az ital sehova sem vezet.  .  s Az ember úgy 
nézett rá, mintha el őször látná életében, aztán húzott szájjal keser űen 
fe łł örgött: »És mi vezet valahova, asszonyság?.  .  a »Hát án, án sem-
mit sem jelentek számodra, bennem nem lelhetsz támaszra, t őlem nem 
várhatsz segítséget?« - tette kezét férje vállára a megsértett önérzet 
szobrává átlényegült asszony. »Segítséget... jól hallottam, nekem se-
gítséget? Ostoba... ostoba... te!« Aztán kiszaladt az erkélyre, né-
hányszor föl ás alá rohangált a pár lépésnyi területen, majd fölkapott 
egy virágcserepet és a k őlapokhoz vágta. Egy pillanatra meghökkent, 
tétovázva nézett a lakás belseje felé, majd újabb cserép után nyúlt ás 
azt is teljes erővel a padlóhoz verte. A cserepeken ás a földcsomókon 
keresztül gázolva visszarohant a lakásba ás a szótlanul szemlél ő  Krisz-
tina elé lépett. 

»Na, végre cselekvésre szántad magad« - mondta az asszony 
csaknem egykedvűen. »Ezek után talán nyíltan beszéihetünk.a 
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»Vigasztalni próbálsz? 
»Eszem ágában sincs. Csak ki akarom nyitni a szemed. Mert te 

lényegében alvajáró Vagy. H ősnek, nagy tettekre képes embernek kép-
zeled magad, pedig egy perccel ezel őtt követted el életed legbátrabb 
cselekedetét. A többi mind szélmalomharc volt, Rudolf, érted? Közön-
séges szélmalomharc, melyhez eddig közömbösségemmel nyújtottam 
neked segítséget. Hát térj észhez, nézz körül, hogy meglásd,  mHyen  
világban  élünk!«.  

Heves szócsata következett ezután, melyb ől egyikük sem került ki 
győztesen, sem legyőzöttként. De a robbanás után keletkezett nagy 
por lassan elült, Krisztina eltakarította az erkélyen szétszórt cserepe-
ket és az élet normális menete némileg helyreállt. A pálinka terjeng ő  
illata azonban a lakás légkörének  megszkott  tartozéka lett, ebbő l  -  
lévén Csendvár a csendes iszogatók hagyományos otthona  -  Krisztina 
nem csinált különösebb kérdést. 

Az Idő  múlása is segített Rudolfnak, lassan kiegyenesedett a de-
reka, szemébe nézett a folyosón közlekedő  kartársaknak, és bizonyos 
fokú tevékenységbe kezdett a régi keretek közé visszaszorított m űkö-
dési területén. Igaz, néha azon kapta magát, hogy számolgatja a 
nyugdíjig hátramaradt éveit, de ezek a kilátásban lev ő  kedvezmények 
mellett is oly távoliak voltak, hogy el kellett vetnie minden olyan 
irányú gondolatot is. Hiszen a legszebb éveknek mondott középkorú-
ság elején ta rtott, haja is éppen hogy csak gyérült, a szeme alatt meg-
jelent  könnyzacskók  pedig csak Időnként püffedtek meg, de annak 
akkor oka volt. Azon még segíthetett volna egy kis akarattal, de ez 
irányban nemigen látta szükségesnek az igyekezetet. A köd, amely 
naponta néhány órára agyára borult, nem zava rta, sőt, ilyenkor súlyta-
lanabbnak érezte magát és az élet árnyas oldaláról  féilábbal  a napos 
oldalra lépett. 

Igazi lényét azonban most sem adta fel. Érdekelte a világ e le-
szűkített pontja, számára nem volt semmi sem közömbös, ami Csend-
váron és környékén történt. Izgalommal várta, hogy mikor törik át a 
vár alatti alagutat, hogy kedvezőbb irányt biztosítsanak a városi for-
galomnak, figyelte az építést és a rombolást, megsiratott egy, a föld 
színérő l eltörölt régi cégéres kiskocsmát, megcsodálta az Új uszodát 
és a nagy vásárcsarnokot, és néha  Krisztinával  együtt kisétált a város 
peremére, hogy megismerje azokat az utcákat, melyek egykori  mezö-
kön  és kii rtott erdőcskék helyén emelkedtek. 

Egy ilyen sétán  l ţívta  fel Krisztina a figyelmét a l egszebb része-
ken, patak mellett, erd őszélen megbúvni igyekvő , az eddiginél is pom-
pásabb családi házakra, melyekben nem egy, már megszokott, hanem 
két autógarázs lakkozott ajtaja hirdette a tulajdonos jómódját. Kriszti-
nának tetszettek a házak, örült nekik és semmi  jkü ,lõnõs  célja nem volt, 
amikor megdicsért egy-egy szembet űnően szép, gazdagon kivitelezett 
részletét. Nem Is sejtette, hogy ezáltal a sátánt idézte fel férje lelkében, 
aki akkor ott, azon a sétán az izgalomnak semmi jelét se mutatta. 

De másnap hivatali kocsival hajtott ki a város peremére, hogy 
egy bizalmas munkatársával együtt szemügyre vegye a hallatlan fény- 
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űzéssel, sőt, szerinte értelmetlen  pazarlással  épülő  palotaszerű  házakat. 
»Látja, kollégám, azt a medencét?  -  bökte oldalba beosztottját »És 
arról a szökőkútról mi a  véleménye?«  Aztán tovább ment és egy, a 
bágyadt napsütéstő l Is sziporkázó  épületnél  dermedten torpant meg. 
»Ezt megnézzük magunknak, kolléga, ha nincs ellene  kifogása«.  És 
megnézték kívül-belül. És ámult Rudolf, ámult a kísér ő . 

A pallértól megtudakolt jövend ő  tulajdonos nevét noteszába is be-
jegyezte. A portya során látottak Újabb kiruccanásokra ösztönözték. 
Jegyzetfüzetében szaporodtak a nevek. 

Amikor úgy gondolta, hogy a javát 'lajstromba vette, akkor táblá-
zatba  rendszeresítette  a felhalmozott adatokat: Név, lakcím,  foglalkozás, 
bevallott egyéni jövedelem, Családi jövedelem, az épület min őségi ada-
tai, a szobák és  'meHékhelyiségek  száma, az építkezés el őrelátható 
költsége... mindenütt  megközel śtően  pontos számadatok sorakoztak 
rendbe. Két rovat oszlopa üresen maradt: a pénzelés forrása, a beren-
dezés előrelátható értéke... ezekkel az adatokkal várni kellett. Rész-
ben kivárni, másrészt lenyomozni 

Rudolf emberei csendben színre 'léptek. És amíg a pénzforrás 
eredete körüli számolással, nyomozással múlott az Id ő , 'hiányzó  ada-
tokból  Is jutott egy és 'más a táblázat megfelel ő  rovatába. Akik beköl-
töztek, Csak ritka esetben Vittek magukkal régi, használt bútort. Kivé-
telt az igazi régiségek, a divatba jött eredeti  stIlbútorok  képezték, de 
ezek felbecsülésében az adószed ő  emberei már nagy tapasztalatokkal 
rendelkeztek. 

Év múltán a táblázatok összes adatai rendezve ás hiánytalanul  fe-
küdtek  Rudolf íróasztalán. De a névsor ás az adathalmaz több Is volt 
•  kelleténél. Neki, a szakembernek kellett meghatároznia, mi, Illetve ki 
•  lényeges, mi, Illetve ki a kevésbé fontos, a súlytalanabb, a lényegtelen. 

Mindössze tucatnyi név 'került a külön 'listára. Ezeket személye-
sen  akarta  megmunkálni.  A többit, mint  ruskót  a hivatal apparátusának 
rendelkezésére bocsátotta. A külön lista adatait aztán saját belátása 
szerint szűkítette, bővítette.  

Ové  volt a magánfuvaros, aki egész retyerutyáját belevonta a 
meg nem engedett üzelmekbe és úgy szétírta a töméntelen gazdag-
ságot, 'hogy annak labirintusában Ő, a tapasztalt adószed ő  Is csak 
nehezen tudott eligazodni. 

övé volt a behozott márvánnyal és m űvészi mozaikokkal borított 
kispalota tulajdonosa, a külföldön m űködő, három  magángépkocsival  
rendelkező  export-import vállalati képvisel ő . 

Az Ő  listáján lapült a vendégl ős, aki, miután több mint két mo-
telt nem mert családi körben tartani, medencés  luxusvi -llákba  fektette 
maradék pénzecskéjét. 

övé volt egy utazó, egy  úriszabó,  néhány kiemelkedő, de azért 
nem élvonalbeli társadalmi munkás. És még egynéhány. Ezúttal bátran 
cselekedett, hiszen magánosokról, megengedhetetl enül gazdagodó egyé-
nekről, nem társadalmi tulajdont képező  szervezetekrő l volt szó. 

Jelentésének egy példányát a kerületi közvádlónak, egyet a pénz-
ügyi tanácsnoknak, egyet m eg  a polgármesternek jutta tta el. A többi 
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már nem az ő  dolga. Az ügy további menete már hivatali úton nyer 
majd ügyintézést. A biztonság kedvéért a sajtó egyik örökké körülötte 
ólálkodó képvisel őjét is informálta. A hatás ezúttal nem maradt el. Az 
újságokban fényképes beszámolók, nagy címekkel ellátott szenzációs 
cikkek láttak napvilágot. S lhabár személyes kérésére az információk 
forrása nem került nyilvánosságra, lbüszkén lobogtatta a munkájának 
gyümölcsaként megjelen ő  írásokat Krisztina orra el őtt. 

Az asszonynak leesett az ála. »Hát megint olyan fába vágtad a 
fejszét, Rudolf? Még mindig nem jött meg jobbik eszed, nem okultál? 
- sírárikozott elképedve. Rudolf azonban magabiztosan nevetett. »Ne 
légy kishitű , Krisztina, látod, mellém állt az egész közvélemény«. »A 
közvélemény? - kérdezte Krisztina lekicsinyl ő  fintorral. »Hát a köz-
vélemény kenyerét eszed, te szerencsétlen. Az újságírók néhány napig 
élősködnek az általad tálalt csemegén, az olvasók csámcsognak rajta 
és az újságlapba morognak, aźtán mindent elfelejtenek. De téged, 
Rudolf, az érdekeltek nem flejtenek el soha. Érted? Soha!« Az adó-
szedő  jóízű t kacagott felesége keser ű  kitörésén. »Ez egyszer tévedsz, 
nagyon tévedsz, te örökbölcs asszony. A hajam szála sem fog meggör-
bülni, az ipsék viszont meg lesznek táncoltatva, ezért kezeskedem ne-
ked.« »Majd meglátjuk, Rudolf, majd meg -látjuk« - zárta ie a vitát 
Krisztina asszony, és szokásától eltérően becsapta maga mögött a kony-
haajtót. 

Rudolf visszatért napi munkájához és várta, mikor hívatják . 
magisztrátus urai, hogy valamilyen módon kinyilatkoztassák tetszésü-
ket vagy aggályaikat az újgazdagok, a hivatalos nyelv szerint »indoko-
latlanul gazdagodókc szembeni eljárása miatt. Annyira naiv már nem 
volt, hogy valakitő l váliveregető  dicséretet könyvelhet majd el. Nem, 
ennyit már igazán megtanult. De egy-két helyesl ő  mondat, vagy akár 
közvetett, burkolt intervenciót azt igazán elvárhatott. Nem történt 
semmi. Éppenséggel semmi. Nem hívatták, nem dicsérték, nem kor-
holták. Mintha semmi sem történt volna, osztálya tájékán, mintha a 
jelentéseket nem terjesztette volna be, és mintha az újságokat sem 
olvasták volna el az illetékes fórumok és fölöttesek. 

A közvádlóság irányába kezdett figyelni. Ott lassan ő röl a malom, 
de azért meg nem áll. Majd ők elindítják a lavinát... majd Ők bizo-
nyára elindítják... 

Várt. Tolla lassan percegett a hivatali papírokon. Egyre lassabban 
percegett. Otthon meg Krisztina hallgatott. Ismerte az asszonyt jól: 
az is várt. 

És amikor lehullottak a fákról a levelek, és s ű rű  köd osont be 
Csendvár utcái közé, egy napon, ebéd közben, Krisztina megszólalt. 
»Nos, Rudolf, mi Új a kispaloták környékén?« Az adószed ő  torkán meg-
állt a falat. Abbahagyta az evést, a fehér szalvétával lassú mozdula-
tokkal megtörölte szája szélét és visszavonult. Egész délután a meny-
nyezetet bámulta és gondolkozott. Már besötétedett, amikor hirtelen 
talpra ugrott, felöltözött és leszaladt az utcára, átrohant az ódon k ő-
hídon és a taxiállomáson egy bérkocsiba ült. Kihajtott a külváros né-
hány pontjára. Ugyanazokra, melyeket portyázásai során Olyan jól meg- 
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ismert. A környéket Szép vonalú, kOdöt bomlasztó higanylámpák vilá-
gították meg. A befejezett villákhoz kitűnő  aazfatősvények vezettek. 
Azokon bolyongott, látszólag čéltalanul. Egyrnásik  épületnél megállt, 
lábujjhegyre ágaskodott, mintha be akarna kémlelni a kivilágított ab-
lakokon, aztán továbbállt. Az új peremtelepülések kevésbé kivilágított 
szélein frissen emelt falak, kiöntőtt betonalapok, mély gödrök körvo-
nalait észlelte. Hátratett kézzel, kimért léptekkel tért vissza a gépkocsi-
hoz. Hazahajtatott. 

A tizerkétemeIetes üzletpalotában székel ő  nagyvállalat kedvező  
választ adott Rudolf, az adószed ő  felvételi kérelmére. A vezérigazgató 
látszólagos közömbösséggel fogadta, de amikor eltávozott, összedör-
zsölte a kezét. Ez az ember, akire várt. És végre megjött! Most aztán 
ember legyen a talpán, aki bele tud látni pénzügyi man ővereikbe. Hi-
szen ez a Rudolf minden hájjal megkent róka. Az majd tudja, hogyan 
kell csinálni. 

Helyét pontosan az újév utáni els ő  munkanapon foglalta el. 
Őszre Rudolfék a vállalat által kiutalt modern két ás fél szobás lakásba 
költöztek. Az asszony mindent beleadott, hogy otthonukat kellemessé, 
lakályossá tegye. Egészen jól érezte magát a nyolcvan lakásos hatalmas 
háztömbben. »Ideje volt megszökni abból az Öreg, dohos odúból« - 
mondogatta Rudolfnak, aki helyesl ő leg bólogatott. Volt egy tenyérnyi 
erkélyük is. Az erkélyen virág. Rudolf ápolta Őket. 

Tavaszra távolabbi kirándulásokat tettek. A kiskocsi volánja mö-
gött azonban Krisztina üli. Mert míg az asszony a környék természeti 
szépségeiben gyönyörködött és titokban az erd őszéleken meghúzódó 
szabad parcellák után kutatott, Rudolf a kedves kiskocsmák egyikében 
üldögélt. Az angolkeser ű  ás a vezetés Viszont nehezen fér össze. 

Különösen, ha Olyan hirtelen fordulatokat kell bevenni, mint az 
alagútból kifutó aszfaltút esetében, ahol a tájékozatlan idegennek úgy 
rémlik, hogy rohanó kocsijával egyenesen Csendvár zsibongó, tarka-
barka piacterére fut. 

1971. október 
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KEZFOGA3OK 

VUJICSICS  D. SzT0JÁN 

KÉSEI SÍR VERS 

Ez itt Tyiró dédapám sírja 
Kiril Bébityé  
a földmůvesé 
akinek vízimalma itt ringott a malomsorban 
mindjárt a sírtól és a temetőtől kőhajításra 
Dunaszekcsö partszakadéka alatt 
a szelíd Duna-kanyarban 
és éjjel-nappal 
lomhán és tehetetlenül 
búzát őrölt 

a vízimalom felágaskodott 
dohogott lihegett és himbálózott 
• Duna gyöngyházfényű  hullámain 
•  folyó sodra meg a kereket forgatta 
vágyón hogy zúgva magával ragadja 

a malomkövek réges-rég megálltak 
s a jóllakott vízimalmot 
magukkal rántották a Duna homokos mélyébe 

a lisztpor sápadt ködei 
mindörökre a vízre hulltak 
s a malomkerék nem hinti be többé vízzel 
a szétkorhadt vízimalmot meg a fáradt molnárt 

nincs többé vízivám 
s Tyíró apának is meg kellett pihennie 
hogy számot vessen 
s az őrlésvámot megfizesse 

a gonosz köhögés egyszersmindenkorra elillant 
s az alacsony pörge kalap cserbehagyottan s árván 
ottmaradt a szögre akasztva 
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így süppedten ás ziláltan Is 
a sír túl nagy 
mert  Tyíró  nagyapó kistermetű  volt 

törött keresztje kivirágzott a fűben 
betűi zölden kicsiráztak 
s az esők sebesen kikezdték pereme élét 

itt nyugszik  Tyíró  apó 
Ő  Is a mélybe roskadt 
itt a fennsíkon 
Szó  veta  dédanyánk mellé 
(s körös-körül még sok  atyénkfia  porladozik) 

ritkán vetődik erre valaki látogatóba 
minek Is tapossák a kiszáradt füvet 
minek zavarják a néma suttogást 
s madarak csicsergését 

Kedves nagyapó 
utánunk a temető  üresen marad 
s a harangok nyelv nélkül némán lengenek 

BÚCSÚZÓ  

Barátaimruzk 
akik  előttem jártak 

bort iszunk sötétet mint a végzet 
tűnő  napok fehér lepényét tépdessük 
üvöltünk és suttogunk 
Szent ünnepi éneket zengedezünk 
és ősrégi 
bűnbánó ás szilaj dalokat  
-  megtisztulunk 

zabolátlanul megáldozunk 
örökké egyazon vétkeink bocsánatáért 
mohón hajtjuk fel a temetési pálinkát 
a temetőit 
feslett lelkünk nyugodalmáért 
bőszülten  



összerázkódunk 
miközben alattomos 
galád 
váratlan 
gonosz 
csapásra várunk 

uflongunk  elragadtatásunkban 
és hanguk cserbenhagy 
megcsuklik 
míg hirtelen 
el nem némulunk 
-  megtört hörgés 

akkor némán elindulunk 
összecsókolózunk 
hallgatagon ölelkezünk 
tudat alatti sejtésben 
Vajon lesz-e még találkozásunk 
a szeretet eme terített asztalánál 
ahol a bús emlékezésben mindig mindenki velünk van 
s egyazon mértékkel iszik 
s ahol mindannyiunk kedve 
leverten aláhanyatlik 
akárcsak lelkesült 
telhevült 
énekünk 

A TÚLSÓ PARTON 

emlékezéseim mécsei lobbannak 
elnémult ajtózőrgetőket búsan cirógatok 
kiáltva szólít az emlékidéző  bazsalikom 

Idő  elillan 
a végzet iő  

Csuka Zoltán fordításai 

A szerz ő  Rastočenje  című, a belgrádi Nolit kiadásában megjelent vers-
kŁ5nyvéből. 
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ÖRÖKSÉG 

HERCEG JÁNOS 

A HITET ÉS BIZAKODÁST ADÓ KÖLTŐ  
(Búcsú Fekete Lajostól) 

»Nekem mindig szükségem van alkotó hitedre és er ődre« - Írta 
1929 nyarán Szenteleký a költő  Fekete Lajosnak. És ezt a kijelentést 
nem szabad túlzott udvariasságnak tekinteni, ha mindjárt figyelembe 
is vesszük, hogy az induló vajdasági Irodalom zászlóvivője a levelei-
ben Igazán könnyen leküzdötte egyébként tartózkodó természetét, s 
akiket becsült és szeretett, azok iránt a rajongás se volt idegen t ő le. 

Vałlomása  minden bizonnyal őszinte volt, mert hit és erő  dolgá-
ban csakugyan szüksége lehetett a költ ő  jelenlétére. Aki itt írásra vál-
lakozott a húszas évek végén, annak er ősnek keliett lennie és ren-
díthetetlenül hinnie a magyar Írás nélkülözhetetlenségében. Hív ők még 
csak akadtak volna az :írástudók között, jóllehet csalódottságból és 
tespedt némaságból kellett felrázni a költ ők nagy részét már korábban, 
a Kéve néhány ívéhez is. Erősek is voltak, akik nagyobb távlatot vettek 
a világhoz, s ennélfogva fölénnyel néztek a vajdasági irodalomra. Ha-
raszti Sándor és tanítványai a költészetben is csak eszközt láttak az 
osztályharchoz, Csuka Zoltán forradalmiságában pedig az európai iz-
musok formakísérlete kapott egyel őre nagyobb helyet. 

Az első  öntudatos kisebbségi költő  Fekete Lajos volt. Nem voltak 
világmegváltó versei, még mintha a nemzetköziségr ől is lemondott volna 
attól kezdve, hogy a levert forradalom után itt keresett menedéket, s 
a bánáti Vlajkovácból való anyja után szül őhazát Is. A tanácsköztár-
saságnak se lehetett valami nagyon harcos katonája azon túl, hogy 
felesküdött rá és híven szolgálta. Árva fiú volt, a kő ről és kenyérrő l 
szóló tanítás példájában n őtt fel, s úgy indult el az Ugyancsak üldözött 
Ribár gépész lánya után a hontalanságba, hogy vele oszlassa majd el 
sz árvaságát. Egybe is keltek úgyszólván gyerekfejjel hamarosan, hogy 
attól kezdve a családi élet melegségében oldja fel a világ gondjait. 

A bibliai szelíd szegénység Is illett a magyar kö!töhöz az SHS 
királyságban, s Fekete Lajos szám űzetése ott a Darányi telepen épp 
ezzel a szegénységgel és idegenséggel lett hiteles és meggy őző  vallo-
más a verseiben. 
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Az idő  tájt a vajdasági költők vagy elvágyódtak, mint Szenteleky, 
vagy az eljövendő  forradalom igézetében írták verseiket, Somogyi Pál-
tál kezdve Laták Istvánig. Csak a megmaradást, a belenyugvást nem 
hirdette senki annyi hittel és erővel, mint Fekete Lajos. Ha van az 
ijesztő  •idegenségnek varázsa, hát a Fekete Lajosénak igen erős von-
zása és varázsa volt. Mert meg kellett békülni vele, le kellett küzdeni, 
s elfogadni, mint otthont és hazát, hozzátéve - fő leg a későbbi ver-
sekben! - beismerést és b űntudatot is. A kék ködökbő l kibontakozó 
Fruška Gora, lábánál a füstöt pipáló cementgyárral, méhében a bányá-
val, ahonnan megkínzott arcú szegényemberek serege bukkant fel es-
ténként, a bányászoké, id őnként már a költ őt is csalogatva, hogy meg-
osszanak vele munkát és kenyeret, éppúgy szerves része volt a lírai 
tájképnek, mint gyümölcsfáikkal a külvárosi kertek és a vékony érben 
folydogáló Csatorna a telepi házak alatt. 

Ha lett volna olvasója a vajdasági irodalomnak, hát talán legin-
kább a Fekete Lajos költészete hatott volna rá az azonosulás erejével. 
Időt és lelkiállapotot tudott érzékeltetni, s egy közösségi magatartást 
kifejezni ezzel a helyhez és valósághoz kötött lírával. Azt tehát, amire 
az önállósuló kisebbségi irodalmat építették Erdélyben és Szlovensz-
kóban is. Azt, amire Szentelekynek a programjához Oly nagy szük-
sége volt! 

Csuka Zoltán fáradhatatlan kezdeményezései, s az idegenségben 
is barátokat kereső  közvetlensége, Szenteleky legendákkal övezett ma-
gánya és Fekete Lajos kitartó ragaszkodása a vidékhez, a magyar-
sághoz, a bácskai röghöz, ezek voltak azok az összetev ők, melyek nél-
kül nem lett volna vajdasági irodalom. 

Ezzel a vidéket és lelkiállapotot egyaránt kifejez ő  Urával állt 
Fekete Lajos a távolabbi világ elé is. Mert Ő  volt az első, aki kapcso-
latot teremtett a kisebbségi irodalom más központjaival. A kolozsvári 
Pásztortűzbe írt s a pozsonyi Magyar Helikonba, de nem idegenkedett 
az akkori pesti folyóiratoktól sem. A kilépés és bemutatkozás salvus 
conductusát azonban mindenkor az otthoni világról festett életképei 
biztosították, annak jeléül, hogy benn is meg kint is az volt az érdekes, 
lírában és prózában egyaránt, ami egy ocsúdó néptöredék helyzetét, 
hangulatát ás lelkiállapotát tudta kifejezni. Még szerelmes verseinek 
pátoszából is ez a realitás hallatszik ki legerősebben:. 

Derengő  csillagok és páralengető  külvárosi 
este kék fátyla alatt jött haza a társad, 
akivel összekorbácsol, összehajt az élet 
minden fáradt este, 
mert őrök törvény és nagy eskü van köztünk: 
egy kisgyermek s egy kis falat kenyér... 

Ehhez az alázatos szegénységhez megfelel ő  külső  is tartozott. A 
keskeny arcú, karcsú költ ő, oldalt fésült dús szőke hajával ás kék 
szemével még nem volt harminc éves, amikor az itteni irodalmat meg-
teremtő  triászban a helyét elfoglalta. És mintha küls ő  megjelenésében 
is benne lett volna kellő  öntudattal viselt sorsa. Ilyen öntudattal indul- 
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hatott el  alsókosályi sztánájáról  időnként Kolozsvárra  Bartalis  János, 
aki nem kevesebb pátosszal írta expresszionista himnuszait a földr ő l, 
a magvető rő l s a felkelő  napról, és ugyanezzel a  lhittei  kiáltotta el az 
»új arcú  magyaroiç« eljövetelét egy másik kisebbségi környezetben  
Győ ry  Dezső . 

Közben az alig megindult Vajdasági Írás kimúlóban volt, s az Új 
hazához leginkább ragaszkodó költ ő  elvesztette menedékjogát a dél-
szláv királyságban, kis családjával együtt áttették a határon. 1930-ban 
már Kispestrő l Járt be legtöbbször gyalog a Nyugat szerkesztőségébe 
•  munkanélküli segélyből tengődő  vajdasági költő . 

Mert az maradt változatlan. Errő l a vidékrő l s az itteni világról 
•  leghívebben ő  tudósított verseiben. A tíz év, amit itt töltött, költ ő i 
kibontakozásának korszaka volt, s hogy hazát cserélve hangot cserélni 
nem tudott, abban a pesti érdekl ődésnek is része volt. 

A Nyugat abban az esztendőben kezdte rendszeresen közölni a 
kisebbségi magyar költők és  elbeszéłăk  Írásait, Babits Mihály oly sok-
szor hangoztatott  -  és időnként oly hiábavalónak tetsz ő !  -  elvének 
megfelelően, hogy magyar irodalom csak egy van, mint ahogyan ma-
gyar nyelv is egy van a világon. Vajdaságot a Nyugatban, és kevésbé 
előkelő  folyóiratokban is, sokáig Fekete Lajos képviselte. Nemcsak 
azért, mert a legpallérozottabb hangú költ őnk volt, még esztend őkig 
jellemző  kisebbségi attitüdje  miatt is. És most már az egykor idegen 
világot egyszerre magáénak vallotta, a testvéri együttélésrő l éppúgy 
vallomást téve, mint a háborút  elítélő ,  s azokban az  évkben  túlsúlyba 
került frontregények önsebző  pacifista panaszát a maga részér ő l is  
negval Iva. 

»...  Meg ne csókoljátok a szánkat: 
a mi szánk trombítált előré-t, hipp-hipp-hurrá-t. 
A mi szánkon tajtékzott vérízű  mámor, 
harci röhej s a mi szánk köpött a Kárpátokban 
a magyar feszületre. Ne nevezzetek édesapánknak: 
szerb gyerekek gyomrát mi bicskáztuk ketté: 
Sabácon... Sabácon!.. . «  

Pedig pár hónappal azelőtt, a Nyugat névtelen kritikusa, mintha 
kisebbségi sorshoz ás túláradó emberszeretethez semmi érzéke se lett 
volna, egyetlen mondatban intézte el verseskönyvét, a Szent Grimaszt. 
Többedmagával, egy füst alatt. »A vaskos verseskötetre nagyon jellem-
ző  a címe: a fiatalság grimasza ez, mely mögö tt  egyelőre nehéz látni 
az igazi arcot. 

Ot éven át a Nyugat legtöbbet közölt költ ő l  közé tartozott Fekete 
:Lajos.  1934-ben Baumgarten -jutalmat Is kapott. Nem díjat, csak  jutal-
.mat.  De abból Is kitelt az  érdligeti  ház telke. És azzal aztán mintha 
ketté is tört volna Fekete Lajos költő i pályája. Az, hogy »kisebbségi 
már nem volt elég a Nyugathoz ajánlólevélnek. Illyés Gyula és Weöres 
.Sándor méltatta, de aztán a már ritkán megszólaló Fekete Lajos  ki-
:szorult  az irodalmi  perifériákra,  ahol rossz mellékízzel verődött  vissza 

511  



a »kisebbségi» szó, s a pátosz is Mécs László hanglejtését látszott 
kővetni. Megváltozott volna a Nyugat babitsi irodalompolitikája? Talán 
nem, csak az igényei n őttek meg, érzékenyebb formát követelt és ke-
vesebb  próféciát.  Jött egy nemzedék, amely a maga versélményét vir-
tuóz könnyedséggel és eleganciával fogta össze. Már nem a »sors-
kérdések» kaptak  primér  Szerepet a versben, mintha Ady példája vég-
képp háttérbe szorult volna, s inkább Kosztolányi költészete mutatott 
volna utat. 

Ellentmondásos évei voltak a magyar költészetnek. Mert amíg 
egyrészt lírai ellenforradalomról írtak, másrészt kitiltották a Nyugat lap-
jairól József Attilát, amikor pedig gyakran formai bravúrok is elegen-
dők voltak a költő i lovaggá  utéshez.  

»Ma már nem lehet és semmiképpen se szabad ilyen laborató-
riumi esztétizálást űzni és abszolút mércéket felállítani a fojtogatós, 
vigasztalan sorsban élő  kisebbségek művészi megnyilvánulásainál»  -  
írta vigasztalásul a debreceni Juhász Géza nem éppen elragadtatott 
kritikájára  Szenteleky  a költőnek, még mielőtt a  iNyugat  munkatársa 
lett volna. S nem sokkal később éppen ő  az, aki egy másik kisebbségi 
költőnél, Mécs Lászlónál, meglátja az »üres rakétafényt» és az »olcsó 
tűzijáték-hamut majális után». 

Sajnos a harmincas évek végén Fekete Lajos esetében a Nyu-
gatnál már nem volt elég a kisebbségi menlevél. Me rt  ő  változatlanul 
megmaradt vajdasági költőnek. Amikor a pesti rádió hajlandóságot mu-
tatott egy itteni irodalmi est megrendezésére, Fekete Lajos Is helyet 
kért a m űsorban, amit  Szenteleky  örömmel vett tudomásul. És még 
sokáig járta a magyar vidéki városokat, s lépett fel mint itteni költ ő  
a kisebbségi irodalmi esteken. A Kalangyának is  megszünéséig  kül-
dött  verseket. 

De tíz év elő tt kiadott és egész életm űvét tükröztető  válogatott 
versei közül már kihagyta azokat a szélesen áradó prózai verseket, 
melyekben kisebbségi  hegýibeszéd  és  hanglejtés  pátosza fojtotta el a 
tisztább költő i hangot. Maga is érezte volna, hogy ha kezdetben ere-
detivé tette és felemelte, később Óhatatlanul le is húzta önként vállalt 
konok  regionalizmusa?  Benne Is felmerült a »benn és kinn» dilemmája? 
Mert tartósan, úgy látszik, mégse csupán helyzetrajzot adó és lelkiál-
lapotot érzékeltető  lírai jelentés tartja fenn egy költ ő i életm ű  értékét. 
A helyi színek  mégsápadnak  az időben, s az esprit  actuel,  amit  Szen-
teleky  ugyancsak fontosnak tartott, legfeljebb dokumentum marad. Ha 
csak nem újrateremtett fénnyel ragyognak azok a helyi színek, mint 
Tamási Áron életm űvében! 

Hogy azonban Fekete Lajos »alkotó hite és ereje» csodálatos 
szimbiózisként hatott a célt és értelmet keres ő  fiatal vajdasági Iroda-
lomra, azt  Szenteleky  Kornél halála előtti szép és szinte emberfeletti 
metamorfózisa bizonyítja. Nemcsak  Havaséknak  válaszolt ezzel az al-
kotó hittel, de mintha a költőnek Is vissza akarta volna nyújtani a ra-
gaszkodás példáját, mikor Így írt: »Mi megyünk a magunk útján egye-
dül, segítség, biztatás, bátorítás nélkül.» 
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S most, amikor gondolatban ott állunk az  érdiigeti  temető  frissen 
ásott sírjánál, hogy örökre elköszönjünk Fekete Lajostól, a régi vajda-
sági irodalomnak hitet és bizakodást adó alkotó egyéniségét ő l, hadd 
idézzünk kisebbségi élményt és emberséget leghívebben megszólal-
tató versébő l: 

Beszédünk egére sötétebb csillagot 
Is szórt a pillanat: sötétebb lett a Szó; 
Véres fővel menekvő  harcosok 
szelleme mintha feltámadt volna 
letűnt századokból, 
s itt robogna rajtunk keresztül e völgyben; 
közös fájdalmunk, közös történelmünk 
emléke mintha most ránk borulna, csöndben, 
úgy feküdt mellünkre a szó: 
Rigómező !... Rigómező ... - nyögtem 
magyarul, s Ők sz/á vul zokogták a szélbe: 
6, Kosovo Polje... 6, Kosovo Polje... 

hi 
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FEKETE LAJOS  

ÜJRASZÜLÖM MAGAMAT  

Mennyi minden rossz körülöttem, Új arcot 
váitva szenved a világ; vajúdik minden, 
hogy levesse a gonosz múlt nyűtt kígyóbőrét. 
Üjraszůlöm hát magamat én is, s ott 
kezdem el, ahol a világ rám nyitotta szemét 
a múltban: a gazdatiszt Úr meg a szépséges 
fényképész kisasszony, ha mégúgy szerették 
is egymást, nem Jól csinálták dolgukat. 
Először is  -  mért kellett nekem 
a kerek 1900-ban megszületnem, minek utána 
nem tudom, hogy születési évemmel 
egy évszázadot zártam-e le, vagy pedig 
egy évszázad nyitánya volt-e az én 
világra jöttöm. 
Másodszor meg, ha már 72 éve itt vagyok, 
mért nem élhettem békén, mint az emberevő  
pápuák, akik csak a fehér ember húsát 
élvezik, s a világért sem 
fal/ék fel egymást; 
nem úgy, mint mi, 
kik a világért sem zabálnánk pápuát, 
de annál falánkabb éhhel öljük, emésztj űk 
önmagunkat,  - ,s keselyűként lakmározunk 
a Jó fehér húsban. 
Vegyük csak sorra lakodalmainkat: Első  
világháború - 12 millió elemésztett 
ember (zömmel mind fehér). 
Második világháború —50 millió ember! 
Darált a húsdarátó (kevéske sárga, néger 
ás cigány), aztán a többi mind fehér. 
Ugye, hogy jobbak a pápuák? . . - 
S végül, barátaim, nincs ez Jól 
sehogy: megélni háromnegyed 
századot, háborúkat és forradalmakat, 
amik után most itt Vagyok 
ás nem tudom, hogy mit tegyek. 
Amit rám parancsolt a Sors, 
hogy betűből éljek, hát csak teszem 
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a dolgomat... De lám, munkámban 
nem tudom, hebegjek-e, mint oly sokan, 
vagy maradjak meg az értelem 
alázatánél,  mit e gyermek is kikacag, 
s bizony mondom,a koromat, 
e Kort kellene, hagy kijátaszam, 
s újraszüljem meg magamat... Szą3lessek 
hát 2001-ben, hol mér a vers csak 
jelbeszéd, s csak az érti meg 
a szépen mondott beszédet, ki az eszét 
ott kívül hordja a homlokán. 
Így lesz jobb nekem az a korszak, mart 
tudni fogom, hogy kihez szóljak s messziről 
fogom elkerülni, 
ki mellém szegül majd  szavalónakl  

(1973) 

ÉLET ÉS IRODALOM 

 

Móricz  és Babits 
ketten avattak  írótés  költőt 
a Nyugatban. 
Igy születtek titáni kölykök,  
köztök  már nem egy 

halhatatlan! 

 

Tudom, vagytok olyan barátok, 
ha lehetne, letagadnátok; 
de mert előttetek már voltam, 
maradok Is! 

Élve vagy holtan. 

 

Ki beszökött berkeinkbe, 
s csalta dicsöségű  Isten 
tógájában fiangérozott, 
bűnhődni fog nyomorultan; 
s babértalan, koszorútlan 
majd a pokol 
tornácain zarándokol... 

 

Könyvet küldtem ős levelet, 
szíves baráti szókkal. 
Nem érkezett rá felelet. 
A Cím halott! 

Hát Jól van. 
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Egy kritikusom verselésemben 
költői becsvágyat hiányolt. 
Az ember annyi betegségen ment 
keresztül, s míg egyből kilábolt, 
biz elfeledte vágyni a becset 
és helyette írt inkább verseket. 

(Berda  József emlékének) 

Igaz költő! Legfőbb életelve 
a bor, barátság ás a húsleves volt. 
Búját, vígságát szedte kurta versbe, 
s elcammogott 
ezüst fürtű  éveit cipelve... 

KÉZFOGÁSOK  

Felém nyújtottad kezedet, 
elfogadom, barátom. 
Higgyétek el, egy kézfogás 
elég, hogy megbocsásson 

embertársának az a társ, 
aki az Új világot 
már látja, de a kétkedő  
szemén még Ott a hályog. 

Ha megfoghatnám a kezel, 
amely ma nyugszik ölbe, 
s tenyerében melegemet 
érezné - meg nem ő/ne, 

nem ölne meg az idegen 
emberkéz, melyet holnap 
a gyűlölködők, uszítók 
ellenem parancsolnak. 

Kezek! Ti forró emberi 
kapcsok a nagyvilágon, 
fonódjatok csak egybe mind, 
kezemet felkínálom]... 

A hetvenhárom éves korában nemrég elhunyt költ ő  hagyatékából. 

516  



TONCS  GUSZTÁV 

PETŐFI KÉPZELETE (III.) 
Képzeletének emelkedése 

Van Petőfinek egy költeménye, Képzetem, melyben bizonyos szem-
pontból saját képzeletét találóan jellemzi. A lángészt jellemz ő  mélyebb 
önismeret által teheti ezt. Ugyanis nem ritka nála az önmagáról, érde-
meirő l, költészetének újságáról szóló versek  -  fejtegetésünk folyamán 
mind Sorra kerülnek majd  -‚  de közöttük alig van még egy oly találó, 
mint a Képzetem című , melyben Saját képzeletér ől szól.  -  Azzal a 
kifogással kezdi, hagy némelyek szerint az ő  képzelete alant járó. 
Mondja Ő , lent jár a föld színén, ha úgy tartja kedve, gyakran még a 
föld alá is süllyed,  ha  szükséges, mint a búvár; lejut még a legmélyebb 
tenger, a szív fenekére is. De ha mondja: szállj a magasra lel!  -  fel-
r6pül  a légbe, mint a pacsirta, s túltesz a sason; ezek elfáradnak, de 
az ö képzelete nem, fölmegy a felhőkig, az ég boltjáig, megkerüli a 
napot, s ekkor sem pihen meg, hanem a legfelső  csillagzaton terem, 
s Ott, hol már megsz űnik az isten világa, új világot alkot mindenhatósá-
ga. (A költemény ezen utolsó pontjával teljesen egyez  Koltó  vidékérő l 
tett dicsérete: »A táj olyan szép, mintha az  én  képzeletem után alkot-
ta volna a természet.)  Petőfi  e  k&lteményében  saját képzeletének me-
rész szárnyalásáról szól; ő  érti,  aîkotás  közben szemléli, hogy képze-
lete mint száll magasabbra ás magasabbra, s mint teremti át  önerejé-
böl  a világot. De másrészt magában a költemény tartalmában Is oly 
roppant emelkedés van, mely magával ragad s leigáz bennünket. A 
képzettársulás tehát benne fokozatosan emelked ő. Ha szabad volna 
valamihez hasonlítanunk,  hasonlítanám  a magasba lőtt nyílhoz, mely a  
légen,  felhőkön s a végtelenségen át haladva az ég boltozatába szeg -
zödik  s állandóan ott marad. Jellemző  továbbá, hagy gondolatsorozata 
rendesen valamely csattanós gondolatban végződik, mely legtöbbnyire 
az alapeszmét is magába f og lalja; e végső, e villámlóan szép gondo-
latok a merész gondolatsorokat betet őzik. S rendesen oly merészek, 
oly  megdöbbentöek.  »Petőfinek minden költeménye alapeszméjében s 
fordulataiban egészen új, eredeti, meglep ő, sokszor  megdöbbentŐ .' 
(Vahot  Imre  emlékíratai.  229. O.) S ez az eredetiség, el őretörés a gon-
dolatsorokban nála annyira mélyen gyökerezik, hogy prózában is így 
Ír: előretör, pályát keres, dics őséget arat, meghódít, mint merész  gon-
dolatsorai;  felhalad a magasba a harci szellem szárnyain, s villámló 
Szép gondolataihoz hasonlóan, s éppoly meglep ően, a harc riadó har-
sonái közt  enyész  el. 

Gondolatsorainak e merész haladását, emelkedését már hasonla-
taiban,  túlzásai:ban  s egyes jeleneteinek alkotásában láttuk. (V. ö. II. ás 
III. fejezet.) Azonban amint emelkedik a Bolond  Istók hasortlatában,  
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melyben a világgyGlölő  öreget hasonlítja a téli sírkereszthez s utána 
egy egész temetőhöz: akként lĺrai költeményeiben még nagyobb mér-
tékben található e jelenség. A számtalan adat helyett lássunk egyné-
hányat. - Mulassunk - mondja -‚ mert  ifjúságunk  oda lesz; járjunk 

a szerelem kertjében, ha a világ tüskéje megszúr, illatja meggyógyit; 
a szerelem kertjében a borgyüm&lcs t őkéihez járuljunk, élvezzük a 
bort. E kép a legszebb élet képe, cseréljük ki a búval. Mint fellegekre a 
szivárvány, reánk mosolygani fog ez, ha majd dereng ő  ifjúságunk idő  
jártával oda lesz! - Emelkedés: az ifjúság gondolatától a legszebb élet 
képéig. E kicsiny dalocska emelkedésénél sokkal hatalmasabb a Bú-
csú 1844461 c. költeményé. A múló évtől búcsúzik a költő, ki a múló 
évet boldog évei közé nem jegyzi fel, bár a költ őnek hírt hozott, bár 

jobb sorsba juttatta, bár talán boldoggá is teszi a szerelem által: nem 
jegyzi boldog ével közé, mert sóhajtó nemzetének mi jót sem juttatott, 

sőt reményeitő l fosztotta meg. Az egyszer ű  szubjektív kiindulási pont-
tól ily magasságra jutott az író; a szubjektív kezdet és emelked ő  foly-
tatás után nemzetének szempontjából, tehát egyetemes szempontból 
nézi az évet. A haladás az egyénitöl az egyetemesre történik. - Pe-
tőfi egyik legszebb költeménye a Minden virágnak... kezdetű , fájdal-
mas, panaszos hangú dal. Ilyenné minősítik szenvedélyes, szerelem 
után sóvárgó hangja, folytonos gondolatismétlései, komor befejezése, 
a gondolatok rohamossága és emelkedése. 

Minden virágnak, minden kis f űszálnak 
Jut a napból, ha több nem, egy sugár. 
Oh szerelem, te szívek napja, szívem 
Egy  sugárt  tőled csak hiába vár? 

Ily szenvedélyes hangon kezdi Petöf I költeményét s folytonos gon-
dolatismétlések közt halad. 

Nincsen leány, ki engem szeretne, 
Nincsen leány, ki mondaná nekem: 
Hideg világ van, lelkedet megh űté, 
Jer, melegedj föl forró keblemen! 

Nincsen leány, ki mondaná: fáradt vagy, 
Bocsásd vállamra bágyadt fejedet! 
Nincsen leány, ki véremet lemosná 
E homlokról, mely megköveztetett!. 

Ekkor ugyanazt a gondolatot változtatott formában folytatja: 

Magam Vagyok, mint a sző lő  karója, 
Melyfől leszáradt a zöld venyige; 
Madár nem száll rám, csak fölöttem repdes 
Sötét eszméim hollóserege. 
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Eddigelé  sz  Író cs*is ethagyałottságának gmdolatát fe$zi ki, 
elhagyatottségát életében; de ha majd meghal, fogja-e valaki megsrat-
ni halálát? itt gondolatmenetében egy nagy lépéssel tovább szalad. 

Igy  foly  Ja majd az ifjúság, az ólat, 
Igy foly le tőlem árván, egyedül, 
Azt veszem észre csak, hogy elfagy vérem 
A halál hideg ölelésitű l. 
S ha meghalok, ha megfagyok: szememre 
Megkönnyezetlen szemtedő  borúi, 
S ültetni nem fog senki egy virágot 
A sírra, amely rajtam domborúl. 

Azt gondolhatná a költeményt nem ismerő  olvasó, hogy itt vég-
ződik, hiszen kerek egészet alkot. De a Petőfi képzeletének még nem 
egész, még egy nagy emelkedés ke'l ezekhez, még egy csattanó, e 
szomorú tárgyhoz egy megdöbbent ő  s elragadó gondolat odacsato-
lása szükséges. Nincs hát, Id Őt sírjánál megtátogatná? Nincs, feleli, 
de mégis van s az... de lássuk, Így folytatja a kötteményt: 

Ott hamvadok majd egy kopott fejfánál, 
Kopott fejfánál, puszta domb alatt; 
Nő  ott a kóró, mert meg nem tapossa, 
Nem jő  megnézni senki síromat. 
Meglátogatni Csak te fogsz, hogy elzúgd 
Testvéri búdat, éji fergeteg, 
Testvéri búdat, mert hiszen testvére 
Voltál te lelkem érzeményinek' 

A költő  tehát halála után nem lesz elhagyatott, meg fogja Öt láto-
gatni az éji fergeteg, lelke érzeményinek testvére. Az emelkedés tel-
jes, a költemény befejezett. 

Ide csatoljuk még egynéhány költeménynek a kivonatát, mely 
mind képzelete szabad szárnyalásának, emelkedésének, mind csat-
tanós befejezéseinek igazolását szolgáltatja. Gyönyör űen látható a 
Dalaim  című  darabban. Dalai, mik merengés közben születnek, ábrán-
dos lelkének dalai; mikor a könnyelm űség fogja el lelkét, dalai pillan-
gói könnyelmű  lelkének; mikor szerelmes, dalai vad rózsái szerelmes 
lelkének; mikor mulat, dalai szivárványai mámoros lelkének; mikor a 
nemzetek rabságára gondol, dalai fellegei bánatos lelkének; s mikor 
arra gondol, hogy a szdlgaságot népe t űri, nem két fel, hogy láncát 
letépje, hanem várja, hogy a rozsda rágja le róla, dalai villámlásai 
haragos lelkének. - A Magyar vagyok kezdetű  dalban büszkén vallja 
magyarságát, hazája a legszebb ország, egy kis világ maga; termé-
szete komoly, mint a heged ű  első  hangjai, néha mosolyog, ritkán nevet, 
sokszor jókedvében sír, máskor bánatában  lS  Víg arcot mutat 1  mert 
nem akarja, hogy sajnálják; arca szégyenben ág, szégyenlenie kell, hogy 
magyar nemzete łiátramaradt, de azért semmi hírért, kincsért a világon 
el nem hagyná, mert szereti, h őn szereti, imádja gyalázatában is. - 
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Még csak egy költeményt, a sok remek közül az egy legremekebbet, a 
Beszél a fákkal a bús Őszi szél kezdetűt hozzuk lel. Ez egy  gyögyörű  
szép, magasztos költemény. Csendesen, nyugodtan kezd ődik s viha-
rosan végződik. S az egészen meglepő , megbűvölő  ellentét vonul Végig 
egyrészt a tartalom fokozatosan emelked ő  viharossága s másrészt neje 
csendes,  iny~t  álma közt. A külső  nyugalom, idilli élet szépségét a 
lélek viharának nagyszerűsége teszi még szebbé. Dél s est közt az id ő , 
a költő  a pamlagon kényelmesen nyújtózik s keblére hajtva fejecskéjét, 
alszik kis felesége mélyen csendesen. A költ ő  egyik kezében neje 
hullámzó kebele, másikban imakönyve: a szabadságháborúk története, 
s míg minden bet űje üstökös csillag ként nyargal keresztül magas lel-
kén... kis felesége alszik mélyen, csendesen. A szolganépet  -  foly-
tatja  -‚  hogy a zsarnokért  megvívjon,  az arany s az ostor  kergetI;  
de a szabadság hívei? Mint szép leánytól virágot,  -  sebet, halált Oly  
jókedvvel  vesznek... kis felesége alszik mélyen, csendesen. Oh, a 
csatákban mennyi szabadságbajnok elesett már; elvégre is gy őznie 
kell, bosszút állni, s a bosszúállás rettent ő  legyen'... Kis felesége 
alszik mélyen, csendesen. A lelkesülésnek magas fokára jutott  már ,a  
költő ,  megáilhat-e a félúton? A szabadság gy őzedelméről s  bosszú-
állásáról szól, rá nézve a következ ő  lépés a vízió, a küzdelemnek a 
leírása. 

Vérpanoráma leng el őttem el, 
A jövendőkor jelenései, 
Saját  vérök  tavába fúlnak  bé  
A szabadságnak ellenségei L.. 
Egy kis mennydörgés  szívem  dobogása, 
S villámok futnak által fejemen,  
$  keblemre hajtva fejecskéjét, alszik 
Kis feleségem mélyen, csendesen. 

Aki folytatni akarja még e sorozatot, vegye el ő  Petőfi költeménye-
it. Némelyik közülük a felszökken ő  vízsugár, másik a sziporkázó láng-
oszlop, egy része pedig a vészes fergeteg. Mindenik rohamos, megle-
pő , némelyik bájosan kellemes  -  a kis dalok; mások meg elragadóan 
félelmesek  -  a viharos dalok, ódák és rapszódiák.  -  Tény tehát, 
hogy Petőfi képzelete magas szárnyalású, el őre, a magasba törekv ő . 
A gondolatmenet Ily roppant emelkedése sok veszélyt rejtene magá-
ban. A legtöbben alig merik megkísérelni, s aki megkísérli, legtöbb-
nyire maga bánja meg. Ez a vakmerő  haladás csak Petőfinek való, 
oly egyenesen halad s biztosan jár meredek útján, hogy alig téved; 
ahol másnak félelemt ő l remegnek ajkai, hogy alig bír szólni:  Petöfi  ott 
nyugodt s korántsem gondol arra, hogy meghátráljon. Merész el őre-
ható képzelete a lírikus képzelete: tökéletes képzelet, melyet a szen-
vedély hevít; szenvedélye határozott, lángoló: Olyan képzelete is. 
Szenvedélye képzelmét csak er ősíti s értelmét ritkán szorítja annyira 
háttérbe, hogy a képzelem alkotásai  harmóniátlan,  vad hangokban 
mutatkoznak. Különösen biztos Pet őfi a lírai alkotások terén; de az 
epikain már bukdácsol, mert itt az értelmi erő  elhagyja. Petőti  azt 
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hiszi, hogy mikor epikai költeményt alkot, a puszta képzelmet követheti 
és a szenvedélyt; pedig már maga a képzelem zátonyra juttatja, a szen-
vedély pedig - megsemmisíti. És mégis az Ő  merész képzelete epikájá-
ban is észrevehető. Az a képzelet, mely Kukorica Jancsit az egyszer ű  
pásztorfiúból tündérország királyává tette; amely képzelet Szilveszter-
ből, a talált gyermekből szabadságharcost és -. királygyilkost csinál; 
az a képzelet, mely a harcias Szécsi Máriából szerény, lángolva sze-
rető  feleséget formái, s amely képzelet a hóbortos Bolond Istókból bölcs 
és boldog embert alakít! Mily szökkenések a loindulási ponttól a vég-
ző  pontokig és mily tévedések is egyik-másikban; de egyikben sem 
oly nagyok, mint Az apostolban, mely a féktelen fantáziának s a lán-
goló szenvedélynek alkotása. Az értelemnek nincs semmi köze hozzá. 
- Azonban nemcsak az egész mesékben, a részletekben Is ott ra-
gyog Petőfi merész, szökdelő, elő retörő  képzelete. Mintha a saját sze-
relmét foglalná merész ódába, m řkor Kornpoiti Dávid szerelmi ömlen-
géseit leírja  (Salgó.  V. rész); nem Petőfire valló jelenet-e Saigóban az, 
melyben leírja, miként ébred fel Perenna ájulásából a Kompoltiak 
várában? Előtte áll a két Kompolti ifjú, sz egyik vadabb a másiknál, 
az egyik égő  szenvedéllyel, a másik borzasztó érzékiségével; verseny-
re kelnek, kié legyen a szép n ő . Osszeütköztek, s eközben belépett 
atyjuk, a vén rabló, s a két kölyök el ől a prédát elkaparítja! -  Az 
apostol is tele van Ily lírai képzeletre valló, emelkedéseket mutató he-
lyekkel. Példaképen csak a XI. részt mutatjuk be. Szilveszter odahagy -
ván a várost s megtagadván a nevel ő  szavait, iskolába állt és tanult. 
Olyan volt társai körében, mint csillagok között a hold, bámulták, de 
nem szerették. Ő  így szólt hozzájtăk: Miért bántatok ti engemet, bará-
tim? Én nem magamnak, hanem nektek tanulok, más fogja annak hasz-
nát venni, nem én. Ha belátnátok lelkembe, ragaszkodnátok hozzám s 
nem bántanátok! De a fiúk csak újabban is kikacagták, s Ő  a világtól 
elvadult. Egyedül a magányt szerette, képei, ábrándjai közt élt, s sz 
ábrándok a jövő  alakjai voltak. Magányában a világtörténetet olvasta 
oly buzgalommal, miként  hÍVŐ  a koránt, s zsidó a bibliát. S mit olva-
sott belő le az ifjú? Ezt olvasá: A föld egy nagy gyümölcs, ezredek, 
talán milliomok kellenek, hogy megérjen, de bizonyára egykor meg fog 
érni. A sző lő  szemét a napsugarak, a földet sz emberek lelkei érlelik. 
Én is egy sugár Vagyok, gondolá Szilveszter, dolgoznom, érlelnem kell. 

»Munkára hát, 
Föl a munkára, lelkem! 
Ne légyen egy nap, egy perc elveszítve, 
Nagy a föladat, az 
Idő  röpül, s az 
Élet rövid. - 
Mi célja a világnak? 
Boldogság! s erre eszköz? a szabadság! 
Szabadságért kell küzdenem, 
Mint küzdtek érte Oly sokan, 
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Es  hogyha  kell, elvérzenem, 
Mint elvérzettek Oly sokan! 
Fogadjatok, ti szabadság-vitézek, 
Fogadjatok Szent sorotok közé, 
Zászlótokhoz h űséget esküszöm, 
S  hahogy véremben  lesz egy pártütő  csepp, 
Kiontom azt,  kifeccsentem  belő lem, 
Habár szívemnek közepén lesz  is!«  

E  lírikus  képzeletre, képekre s emelkedésre valló gondolatme-
netet  Petöfi  még mindig bírja fokozni. Így szól: 

Ily vallomást tett... nem hallotta ember, 
De meghallotta odafönn az isten, 
Fölvette a szent könyvet, melybe 
Jegyezve vannak a  martírok,  
S belé  irá  a Szilveszter nevet. 

De ne folytassuk tovább a részletezést. E részek mindenkit meg 
fognak győzni arról, hogy Petőfi gondolatsorai az epika terén  éppoly  
kalandozók, rohamosak,  szökdelŐk,  s mindenekfelett emelked ők s 
csattanósak, mint a líra terén. Forduljunk most egy más irányú, de a 
tárgyaltakkal közel összeköttetésben álló más ténycsoporthoz.  Értţük  
az érzelmi állapotok befolyását képzeletére. Azonban vannak-e  átta-
lán  befolyással az érzelmi állapotok a képzeletre? A költ őnek indula-
tai és szenvedélyei befolyásolják-e, avagy csak maga a lelkesedés? 
Sőt  általán  mi a lelkesedés? Különbözik-e a tárgytól s a tárgyhoz kap-
csolt érzelmektől? 

A lelkesedés nem azonos a tárggyal, de nem is önálló lény, 
hanem csak gy űjtőneve mindazon pszichikai jelenségeknek, melyek ér-
zelmeinkben s képzeletünkben a tárgy hatása folytán önmaguktól, aka-
rati hozzájárulásunk nélkül feltámadnak. Értjük rajta tehát a vonzalmat 
a tárgy iránt, a vele való foglalkozás közben föltámadt érzelmeink bi-
zonyos fokát, az  elmérkben  feltámadó eleven képzetmozgalmat. E kö-
rülírásból természetesen az következik, hogy költ ő i alkotás ilyen ér-
zelmi állapotok nélkül természetesen nem eshetik meg. Amely költ ő i 
műben a lelkesedés melege nem érzik a m ű  szellemén, gördülékeny 
folyásán, biztos képzetsorán,  képies  nyelvén, az nem a költ ő i  ihlettség,  
a Szent Ő rület munkája, hanem a szenvedélytelen reflexióé. Az ilyen 
munka hideg, legtöbbnyire visszataszító, mert a  kiszámítás  eredménye. 
Márpedig a lírai alkotásban melegséget óhajtunk látni, mert csak így 
szólnak a szívhez, ahonnét különben támadni szokott.  -  Vita tárgya 
sem lehet, hogy Petőfinél a lelkesedés legtöbbnyire megvan; neki al-
kotáshoz erő ltetni magát nem kell, mert szíve lobbanékony s képzelete 
könnyen működésbe hozható, csak alkalmas tárgy legyen hozzá! Igazi 
költő i természet, aki éppen ebbeli tulajdonságánál fogva egyike a leg-
termékenyebb költőknek. Könnyen  föîhevül,  képzelete sohasem hagyja 
cserben, s tárgyat mindig talál, sokszor nagyon közönségeseket vesz 
fel, de Ő  érdekesen tudja előadni. 
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SZURJEKTMTAS - ÁLTALAOSSAG  

Midőn azonban azt a kérdést vetjük lel: Pet Č'finek indulatai s 
szenvedélyei vannak-e befolyással képzeletére, nem az említett lelke-
ssdésröl van szó, hanem arról, mit az esztétikusa* szubjektivizmusnak 
neveznek, ami egy kissé homályos kifejezés. Mi értjük rajta a költ ő  
azon sajátságát, hogy alkotásai az Ő  egyéni örömének, fájdalmának, 
politikai elveinek s érzelmeinek kifejezései. Ez a lírai költöknél termé-
szetes; de előfordul az is, hogy a költők epikai $ drámai alkotásokkal 
lépnek fel, melyeknek tárgyias alakításoknak kell lenniök, s ahelyett 
szubjektív állapotók kifejezői. Például erre irodalmunkból Eä'tvös  Kart-
hausiját  hozom fel, melyben az ifjú  EŐtvös - jólehet  a  Karthausi  re-
gény, tehát objektív alkotás  -  saját szubjektív állapotát mutatja be. 
A tárgyiasság itt csak látszólagos. A darab h ősének, Gusztáv grófnak 
alakja tulajdonképp az író alakja, abban személyes ĺti meg saját lelki-
világát: ennek az ingadozása a politikában, kételyei a vallást illet ő leg, 
kételyei az emberiség jöv őjéről, kétségbeesése az emberi boldogság 
elértietősége miatt, s megvigasztalódása a vallásos szeretetben tulaj-
donképp Eötvös küzdelmeit ábrázolják, melyet benne századának libe-
ralizmusa s családi hagyományai, vallásos neveltetése és materialisz-
tikus kételyei, családjának ragaszkodása az arisztOkratikus világnézet-
hez és az Ő  természetes és józan felfogása sz emberi jogokról - 
egymás ellen vívtak. Az író e küzdelmekr ől a  Karthausiban  szabadult 
meg, ezért a  Karthausi  szubjektív mű . Az ily szubjektív m űvek a világ-
irodalomban nem tartoznak a ritkaságok közé. Ismeretes dolog, hogy 
Goethe fiatalkori szentimentalizmusától Wertherjében szabadult meg, s 
Moliěrnek minden darabja szubjektív állapotára vezethet ő  vissza, míg 
Lenaunak minden költeménye, mely objektív jelleg ű , szubjektív alapon 
érthető  meg csak. Igy a Faust, Albigenser  és  Savonarola.  A  szubjekti-
vizmus  azonban nemcsak egész m űvek tartalmában található fel; az 
író sokszor egyes alakokba viszi be alanyi állapotait, máskor a termé-
szeti képekbe burkolja be, s az Oly íróknál, kik valódi lírikusok, a köl-
lőj képek is mind visszamutatnak alanyi forrásukra. A teljes m űvek s az 
utóbbiak, az egyes alakok, természeti viszonyok s egyes költ ői képek 
szubjektivizmusa közt az a nagy különbség, hogy a teljes m űveknél az 
író szubjektivisztikus célja világos, a munkát abból a célból írja, hogy 
szubjektív állapotainak kifejezést adjon, az utóbbiak pedig a lírai erö 
korlátlan hatalmából folynak. A kép és alak alkotásában az író nem 
bírja átlépni alanyisága határait. 

Lássuk Petöfi szubjektivizmusát; ez összefüggésben van képze-
lete működésével s megfosztja Őt attól, hogy tárgyilagos alkotásokkal 
mutathassa meg epikai erejét. 

A K-ÉPEK HANGULATOSSÁGA 

Hogy Petőfinél a lírai • költemények képei, különösen a képzelet 
képei hangulatosak, mintegy virágai a hangtflatnak, természetesnek ta-
láljuk. A lírai költésben alap az érzelem, mely Pet őfi szerint a képzelet 
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fáklyáját meggyújtja; itt hát a képzelet képeinek olyanoknak kell lenni, 
melyek az érzelmi  állapotoknak  minél teljesebb kifejező i. Az érzelem  
szűti  a képet s a kép emeli az érzelem elevenségét, közvetlenségét, 
nagyságát, erejét. De másként kellene lenni az epikai költészetben. 
Petőfinél legalább másként van, mert nála az elbeszél ő  költemények  
ÎS  Oly képekkel vannak elárasztva, melyek csak dalokban volnának 
valódi jó helyükön. Érzelmeknek s nem rajtunk kívül lev ő  dolgoknak 
kifejező i,  magyarázói. Szécsi Máriában például ily képekkel magyaráz:  
Murány  vára magas és meredek, fölnyúl a fellegig s tán még a villám 
is alatta születik; Veselényi lelkére s ű rűn jött a felleg és bel ő le ilyen  
vi4lámok löveiltek; Szécsi  'Mária szava pacsirta éneke, ő  maga a hajnal 
csillaga;  páncéla,  sisakja, szablyája fényes volt, de legfényesebb volt 
szeme két gyémántja; az ágyúk nézték, mint a láncra kötött komon-
dorok; Ott állanak az ágyú-oroszlánok, melyek tüzet hánynak s halált 
bőgnek rátok; szemeitő l lelke meggyulladott s úgy égett, mint ítéletkor 
majd az isten világa; Igy változik át (a harcoló Mária a  szerelmes  Má-
riává), mint a haragos vihar bágyadt fuvalommá; így változik át, mely 
gyújtott sugarával, a tüzes nap enyhe szelíd alkonyattá, és a szem, 
mely előbb villámot  löveNt  szét, arca két rózsáját harmattal  füröszté;  
tengeri szélvész ment át zajongó keblén, fehér hullámait magasan 
emelvén; az Óra lomha nyelve; az elhagyott az elpusztult  Murányvár-
ban  vadrózsabokrok közt halk szell ők susogtak.  Lírai  képek ezek  $  
nem epikaiak. Ahol az olvasó nyugodtabb, tárgyiasabb hasonlatokat, 
túlzásokat, személyesítéseket várna, ott találkozik az író alanyiassá-
gával: képet képre halmoz, gondolatot gondolat után ismétel, mintha 
csak szíve örökös mozgásának jelképez ő i volnának. Képei tele vannak 
hangulattal, a szerelemmel, férfias önérzettel s boldogsággal, amely 
Petőfi lelkét tölti be s innét megy át  Szécsi  Mária és Veselényi Ferenc 
szavaiba s egyéb leírásokba. Hát még Az apostol mennyire tele van 
hasonlatokkal. Már a kezdet maga ilyen sötét visszataszító személye-
sítéssel s hasonlattal, sötét a város, ráfeküdt az éj, más tájakon ka-
landoz a hold, s a csillagok behunyják arany szemeiket. Olyan fekete a 
világ, mint a  kibérlett  lelkiismeret. Egyetlenegy kicsiny fény csillámlik 
ott fönn a magasban, mint a beteg 'mereng őnek szeme, mint a végső  
remény... A szobában az alakok úgy mosódnak el, mint az álomké-
pek... A Szegény asszony gondolatai fájók lehetnek, mert mint meg-
olvadt hó a  házereszröl,  Sű rűn omolnak könnyei.  -  A második rész 
elején e hangulatos ellentétek vannak: Csendes kívül a nagy világ, 
csendes belül a kis szoba, csak néha sóhajt kinn az Őszi szél, csak 
néha sóhajt ott benn az anya. A kisfiú oly hangon szól, mintha temet ő  
földébő l jönne a hang. És e képek úgy folynak e költeményben kifogy-
hatatlan bőséggel. Mikor azt  tuhetnők  már, hogy az író belefárad a sok 
lírai képbe, még erőteljesebbekhez, még hangulatosabbakhoz jutunk. 
Valóban ebben az epikai elbeszélésben alkalmazott képek közt egy 
sincs, mely bármely lírai költemény képeivel nem versenyezhetne, s őt 
maga is bármelyikbe bele nem illenék. És nemcsak az apróbb képek 
ily hangulatosak Petőfinél, hanem a nagyobbak is. Kitűnő  példányul ho-
zom itt fel a fergeteg személyesít ő  allegóriáját Az apostoiból.  Csupa 
szenvedély az, mintha csak a szenvedély rajza volna, mintha a ferget eg  
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a szenvedély  aHegóriája  volna. Hasonlattal kezdődik. A néptelen utcá-
kon csak egy Őrült bolyongott, a fergeteg. Nyargalt az utcákon keresz-
tül, miként fia ördög ülne a hátán és lángsarkantyút verne oldalába. 
A háztetőkre ugrott fel dühében és besüvített a kéményeken. Tovább 
rohant s teli torokkal ordítozott belé a  vaksiket  éj fülébe. Aztán a 
fellegekbe  maťkolt,  rongyokra tépte éles körmével, s reszkettek a meg-
rémült csillagok s a  felhődarabok  között idébb-odább hömpölygött a 
hold, mint a meghalt  ember  a hullámokon. Egy pillantás alatt lélegze-
tével ismét a felhőket tömegbe fújta és a magasból lecsapott a földre, 
mint prédájára rablómadár, egy ablak tábláját ragadta meg, megrázta 
és sarkából  kifeszíté,  s midőn mély álmokból a bennlakók sikoltva fel-
riadtak, elvágtatott ő  rémesen kacagva.  -  Ennél valami rémesebb le-
írást alig ismerek; ott  áHanak  ezek Shakespeare borzasztó képei mel-
lett. Valami démoni érzés szülte Őket, sötét Iszonyú érzetek, melyek 
csak a legvadabb gyű lölet lángjaitól  élesztethetnak.  

ARANY KÉPEI 

Mi más benyomást tesznek ránk az epikus Arany költ ői képei. 
Nem a szenvedély, hanem a fölhevült fantázia szüleményei ezek, nem 
Oly 'hangulatosak, nem Oly mozgékonyak, nincs bennük lírai er ő  lük-
tetése. De annál több tárgyilagosság, nyugalom,  sz  író szenvedélytele-
nül nézi alakjait, velük érez és gondolkodik, hanem nem a maga egyéni 
érzéseit s gondolatait oltja 'beléjük; képei  sz  alakok szubjektív álla-
potaihoz  HIők  s az író érzelmeinek kifolyásai. Aranynál még a lírai 
költemények képei is szoborszer űek, melyek a költői nyugalom alól 
csak kiéreztetik a bels ő  izgalmakat; Petőfinél 'még  sz  epikai képek is 
olyanok, mint a láng,  felgyújtanak;  úgyhogy e képek hevítő  meleg-
séggel árasztják cl egész  eikai  :költészetét.  

PETOFI  POLITIKAI CÉLZATÚ  ELBESZÉLÓ KOLTEMÉNYE1  

Vajon 'ily erős fokú indulat visszatarthatja-e magát attól, hogy 
ahol csak némi alkalom is nyílik, egyénisége hatalmát ne érvényesít-
se, a természeti jelenségek rajzában (err ő l  máshol  szólunk),  sz  egész 
cselekményekben,  közbeszőtt  elmélkedésekben s  sz  egyes szerep-
lők  ćselekedeteiben  vagy éppen egész alakokban. A Petőfi indulata-
inak mindenütt érvényesülniök  kell. Az apostol egész tartalma Petőfi 
politikai szenvedélyének  nyilatkozata,  a forradalom dicső ítése, sőt 
apoteózisa; főhősét, Szilvesztert is azért nevezi Apostolnak, mert a 
forradalomért rajong, s a királygyilkosságot  lelkiłsmeretileg  Jó dolognak 
tartja. Az apostol 'hőse Petőfi forradalmi szenvedélyének  tárgyiasítása.  
Ezt később részletesen fogjuk  b&bizonyítani.  De kisebb elbeszélő  köl-
teményei közül A király eskü/e, Bánk bán és  Kont  ás társai ugyanezen 
szenvedélytől vannak áthatva. Az els ő  darabban azt illusztrálja, hogy 
a királyok esküvésének nem lehet hitelt adni, mert megcsalnak, el őt-
tük az eskü nem Szent, csak a csalárd szándék &takarója. S amid őn 
e 'költeményt  előadja, Petőfi tisztán izgatni akar a magyar király ellen, 
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mert hiszen szavát az Is megszegte. A Bánk  bánban nyíltan kifejezett 
politikai figyelmeztetés nincs; az író a puszta eseményt terjeszti el ő , 
látszólag szubjektív célzat nélkül; de nem volt-e célzatos már magának 
a költeménynek egész tárgya oly id őben, mely egyben-másban hason-
lított Gertrúd német világához, oly világban, mely a nemesség jóaka-
ratával torkig volt? A  Kont és társai szubjektív megszólítással kezd ő-
dik, mely világos figyelmeztetés a költ ő  célját illető leg, mely nem 
egyéb, mint az uralkodók zsarnokságának jellemzése. És Pet őfi sze-
rint melyik uralkodó nem volt zsarnok s így elítélni való? Még Má-
tyás királyt is áldozatul dobja e félszeg ítéletének (Levél Aranyhoz). 

Petőfi, amint egész eseményekbe burkoltan politikai nézeteit - e túl-
zó jakobinus nézeteket - adja el ő, akként nem tartózkodik, vagy meg 
nem állhatja, hogy epikai költeményekbe külső  reflexiók alakjában 
bele ne szője gondolatait egyről-másról. Így Sa ĺgôban a szerelemrő l 

és a szívrő l epekedik; Az apostolban pedig a gyermek látszólagos ár-
tatlanságáról, a nagyságos úrfiak gonoszlelk űségéről, meg a papok 5 

főurak elvetemültségéről, mely szerinte minden nemesnek s jogosnak 
ellentétei. És heves kifakadásait nem fékezi; ezek éppoly rútak, mint 
nagyszerű  gondolatai a szerelemrő l és szívrő l a  Sałgóban. 

AZ ALAKOK SZUBJEKTIVITÁSAI 

Petőfi  elbeszélő  költészetének alakjai legnagyobb részt saját 
érzelmeinek s tulajdonságainak tárgyiasításai. E véghetetlen szubjek-
tív erőből mint forrásból kelnek ki mint él ő  alakok, s ahhoz képest, 
hogy személyiségüknek mily erős alanyi elem áll alapul, többé-kevés-
bé észre ís vehetni alanyi jellegüket, viszonyukat Pet őfihez. Tulajdon-

ságai legjobban leplezve vannak a János vitézben, legélesebben van-
nak meg Az apostolban, de mégis leghívebben a Bolond Istókban.  E 
szerint legközelebb áll hozzá ez utóbbi s legtávolabb áll t őle a János 
vitéz. Többi darabja e kettő  között áll. 

János vitéz a nép gyermeke, mint maga Pet őfi is; ugyanez a 
hasonlatosság megvan többek közt Szilveszterben és Bolond Istókban 
Is; de míg Szilveszterben az idevágó vonások rikító színekkel s célza-
tos részekkel vannak rajzolva, a másik kett őben a természetesség ma-
gas foka 'lep meg. János vitéz alacsony sorsából szorgalma, bátorsága, 
egyenes lelküsége, harciassága által felküzdi magát Tündérország ki-
rályává, mint Petőfi az ország első  •kö łtőjévé. De ez csak külső, bár 
nem megvetend ő  hasonlat. Szerelme éppoly gyöngéd s elpusztítha-
tatlan, mint Petőfié; lovagiassága a francia császár lánya iránt s gyön-
gédsége a Petőfié; elkeseredése, búja, büszkesége alacsony szárma-
zására, a az a lelkesedés, mellyel a csatába siet, mind Pet őfiböl van-
nak kölcsönözve. E tulajdonságok a regeszer ű  költeményben 'bizonyára 
némi átalakulásnak is ki vannak téve de alapjukban véve mint forrás~ 
ra Pető ire vezethetők vissza.  Kompolti Dávid szerelme Perenna iránt 
a Petőfi emésztő  szenvedélye, egyes részeiben a Tündérálomra ha-
sonlít. S Veselényi, mikor Igy szól Szécsi Máriához: Kívánj szerelme-
(Járt bármi mást, mi batalmamban van, csak az árulást ne; sokkal 

526  



drágább vagy te nekem, mint életem, de becsületemet nem adom érted 
sem, - mintha csak Petéi it hallanóic: szerelmemért feláldozom életem, 
szabadságért feláldozom szerelmem. Nála a szabadság és becsület a be-
csület s politikai magatartás Össze vannak forrva. Veselényi büszke sze-
relme a Petőfié is, s amannak becsületessége a Pető(é  is. - SriWeszter 
egész gondolkodási módja s Összes érzelmei egybevethetők a Pető-
fiével. Képzelete éppoly szabad s merész szárnyalású, mint ezé. Le-
dobja a ház és a nap gondjait, repül; fenn a magasban csapkodnak 
lelke szárnyai, s a csillag, mely mellett elröpül, megreszket gyorsa-
ságától. Az égitestek elmaradnak mögötte, a csillagok milliárdjain túl 
emelkedik, eljut a mindenség közepére az isten színe elé s kéri Őt, 
hogy adjon neki fényt ás erőt, hogy munkálhasson embertársaiért-
(Ili. rész 47. o.) Petőfi Is azért esd a sorshoz: nyisson neki tért, hogy 
tehessen valamit sz emberiségért. (Sors, nyiss nekem tért. 232. o.) Szil-
veszter már gyermekkorában emberi méltóságának tudatára jut; azt 
kérdi: mi joggal bánt embert az ember? Különbnek alkotá-e Isten sz 
egyiket, mint a másikat? Nem. - Petőfiben is elevenen él ember vol-
tának tudata s a vele járó jogérzet: sz ember ember, legyen szolga 
yagy nagy úr; egyiknek sincs a másik felett joga. Születési el őjogok 
nincsenek, mondja mindkettő. Szilveszter azt kérdi, mi célja a világ-
nak? Boldogság s erre eszköz a szabadság. Petöfi is azt mondja, a 
legfőbb üdv a szabadságban van, Ő  a legfőbb jót, még szerelmét is 
felá'ldozza a szabadságért. Sziiveszter, lhogy célját elérhesse, nem 
retten vissza a királygyilkosságtól, s Petőfinek is az ajkán megzendül 
a borzasztó ének: akasszátok lel a királyokat s itt a nyilam, mibe 
lőjem, királyi trón áll előttem... A legborzasztóbb gyű lölet, a legátko-
sabb szenvedély él mIndkettőben; de végtelen gyöngédségükben is 
egyeznek. Szilvesztert, a talált fiút, magasztos szelleméért megszereti 
a grófkisasszony, s csak hogy vele élhessen, utánamegy, vele él; Pe-
tőfit IS Oly nő  szereti meg, kinek szülei fölötte állónak hiszik magukat, 
de a Szerelem győz a 'lányban. Szilveszter, csak hogy életfeladatának 
élhessen, családját nyomorúságban hagyja, bár végtelen szerelemmel 
van iránta; Petőfi is, 'hogy a hazáért ás a világszabadságért küzdhes-
sen, odahagyja feleségét, gyermekét s a harsonák zajába siet. 

Ez egybevetés után Petőfi és Szilveszter azonosságában kétel-
kedni nem lehet. Szilveszter a Petőfi eltorzult politikai szenvedélyének 
tárgyiasítása. Amily megdöbbentő  a Szilveszter alakja, éppoly elraga-
dóan bájos a jókedvű, bolondosnak látszó, de alapjában véve filo-
zófikus gondolkozású  Bolond Istók. Petőfi itt más oldalról mutatja be 
magát, de az itt bemutatott Pet őfi sz igazibb, a valódibb alak, benne 
hiszünk, érezzük, hogy nem a torz ás igazságtalan szenvedély alak-
jában, hanem a humor der űs s mégis kanioly világában mutatja be 
magát Petőfi. Egykedvűen veszi az időjárás viszontagságalt mint ahogy 
PetĆ'fi enyeleg szál barátjával; meghúzódik a legels ő  viskóban, mely 
barátságosan feltárul el őtte. Oh hány ilyen boldog órát töltött Pet őfi 
is szegény emberek hajlékában! A nyugalomért szép szóval, jó kedv-
vel fizetett Bolond Istók - egy szóval - Potőfi maga humoros vilá-
gításban. Azt mondottam, hogy itt Petőfi legigazabban mutatja be ma-
gát Petőfiben a mély érzet a játszias gyöngédséggel sajátszer űen olvad 
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össze. Hol az egyik, hol a másik irány az uralkodó benne. Szerelmé-
ben, politikai életében a mély érzés, mely szenvedéllyé válik benne, 
az élet apró viszontagságaiban, apró cselvetéseiben, melyekkel az em-
bert megtréfálja, a gyöngédség, tréfa, humor lesz benne uralkodóvá 
(V. ö. Levelei és utazása.). Bolond Istók eszményi világításba helyezve 
ezeket a jellemvonásokat mutatja; azért mondjuk, hogy ez az alak a 
Petőfi lelkéhez összes alakjai közül a legközelebbi viszonyban áll, édes 
képmása, méltó gyermeke. 

OK 

E tények láttára önkénytelenül feltámad bennünk a kérdés, hon-
nan e jelenség, hogy Petőfi  minden  objektívnak látszó alakjában ön-
magát rajzolja többé-kevésbé tisztán kivehető  vonásokkal, hogy egyé-
nisége  korlátaiból  nem bír kilépni, hanem mindig csak a maga  érzé-
seit  és gondolatait terjeszti el ő? Ennek oka, mint mondják, a tökéle-
tes lírai erő  ás értelmiségének csekélyebb foka. A tökéletes lírai er ő  
az érzelmi állapotok elevenségében s abban a képességében van, 
hogy az indulatok által kelte tt  gondolatok s maguk az érzelmek mar-
káns szemléleti képekben jelennek meg. A szemléleti képek pedig 
azáltal válnak  liebetõkké,  hogy az elmében gazdag szemléleti elem van 
fölhalmozva, s e szemlélet i elem a képzelet munkája által összekap-
csolódik az érzelmi állapotokkal. 

Az érzelmi állapotokat a képzel őerő  terjeszti el ő ; a képzelet jó-
sága abban áll, hogy a tárgyat egy pillantással fogja át vagy nem. Ha 
az utóbbi eset áll fenn, a képzelet alsó fokú, a logikai gondolkodás 
képzelete, a közönséges emberé, kinek  ha  szívét szorítja is a fájdalom, 
nincs elég képzelete, hogy minden oldalról egyszerre fogván fel, ki is 
fejezhesse. Ellenben ha egy pillantással fogja át, érzi annak keletke-
zését, erejét, üdvöt s keser űséget ontó hatalmát, más akkor nem éllel -
kében,  s 'így minden oldalról fogva fel, a szemléleti képek sokasága ál-
tal kifejezi. Petőfi a maga szubjektív világára né zve tökéletes észreve-
vő , képzelete a jelenségeket egyszerre magába fogadja, s ezáltal képes 
is oly világosan, elragadóan, meghatóan és sokszor oly megdöbben-
tően  előterjesztení.  Természetesen benne az é rzelmek is magas fokú-
ak. Gyönyörűsége és haragja egyaránt szenvedélyes. Érzelmei 'hason-
lók az eolhárfához, mely minden hullámmozgásra m eg indul; aránylag 
csekély fokú izgatásra is er ős hangokra kel. Mily szenvedélyes az ó 
hazaszeretete és szerelme, gyűlölete és haragja, gyöngédsége s oda-
engedése! 

Nehéz dolog volna mindazokat a költő i képeket összeírni, melyek 
egy tárgyra, p1. a hazaszeretetre, szerelmére, gy ű löletére stb. vonatkoz-
nak. Meg kell elégednünk azzal, hogy többek közt lássuk azokat a 
megragadó képeket, melyekbe szerelmét öltözteti. Valóságos képáradat, 
melynek se eleje, se vége. A szerelem álom és az éj csillaga; kedvesét 
szereti, mint völgyet a patak, mint csillag az eget, mint féreg a  gyü 
mőlcsöt.  Neki a szerelem számos ízben  köimypatakja,  aggodalmak er-
dősége, oktalan kis balga gyermek, holt remények szemfed ője volt, 
most pedig, a boldog szerelem idején  -  rózsafán kis madárfészek. 
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Szerelmese neki a világ rózsája; él ő  szerelmének bölcsője a kert, hol 
kedvesét először látta. Továbbá a szerelem nagy folyó, végtelen Óce-
án, virág, éji virág, a szívek napja, méreggé vált tenger, madár, füle-
müle,  szilaj  folyó, virágbokréta, vadrózsa s virágos él ő  fa, maga a 
nap s a legnagyobb hős, hatalmas nagy király és kísérete, rózsafa, 
fehér felhő  és holdvilág. Egy helyen (Száz alakba öltözik szerelmem) 
azt mondja: az én szerelmem szilaj folyam, mely kedvesét körülfutja, 
mint szigetet; repkény, mely kedvesét körülfolyja, mint a szentegyhá-
zat; majd útonálló s  alamizsnál,  megrohan és könyörög; majd a felhő , 
mely mint a Kárpátot, mennydörgéssel ostromolja, majd csalogány, 
mely a rózsalombok közt énekel. Az ő  szerelme mindig változik, de 
sohasem szűnik meg, mindig él  . . -  Egy más helyen pedig Így szól: az 
én szerelmem nem csalogány, nem kies liget, nem nyugalmas ház, ha-
nem tenger és fergeteg.  -  E költő i képek legnagyobb részét a bol-
dogtalan szerelem adja ajkára; de boldogsága sem lesz nyugalmas, 
szenvedélytelen érzelemmé, hevességébő l sem enged semmit. Szép 
ifjú hitvesét, boldogító szerelmét minek nevezze? (Minek nevezzelek?) 

Minek nevezzelek? 
Boldogságomnak édesanyja, 
Egy égbe-rontott képzelet 
Tündérleánya, 
Legvakmerőbb  reményimet  
Megszégyenítő  ragyogó Valóság, 
Lelkemnek egyedüli 
De egy világnál többet érő  kincse, 
Édes szép  ifju  hitvesem, 
Minek nevezzelek? 

Hát mi minek tekintsük a fantáziát, mely a ragyogó képek özönét 
ily pazarul ontja? Csak az teszi lehetővé, hogy érzelmét minden oldal-
ról  ikônnyen  megfigyelheti s gazdag szemléleti eleme folytán könnyen 
s megragadóan fejezheti ki. Pedig felsorolt képei talán  századrszét  
sem teszik annak, amennyit alkotott. Az Ő  képzelete olyan, mint a t űz-
oszlop, melynek füstje nincs, csak lángja és sziporkái.  

OSSZEGEZÉS  

A tökéletes szubjektív er ővel állunk benne szemközt. Líraisága 
csorbíthatatlan, mert érzelmeinek nagyságát, őseredeti erejét, sem 
képzeletének erejét, frissességét elmélkedés nem kisebbítette. Ő  szívé-
vel gondolkodott! De másrészt e jelenségbő l  foly  az a fogyatkozás is, 
hogy szenvedélyeit nem mérsékli, és politikai költészete sokszor disz-
szonáns hangokba csap át. Ha értelmi ereje egy Goethéével, Shakes-
peare-ével, egy Arany Jánoséval állhatna egy színvonalon, halhatatlan 
alkotásokkal gazdagíthatta volna epikai költészetünket is; talán éppen 
a balladát alapíthatta volna meg, el őbb mint a ballada Shakespeare-je, 
avagy talán egy shakespeare-i é rtelemmel Katona József dicső  hagya- 
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tékát folytathatta volna nem dicstelenül. A természet ennyi kedvezéssel 
nem látta el: értelme fantáziájával nem állt arányban, Innét mindazok-
ban az alkotásokban, melyek az értelem szabatos m űködését kíván-
ják meg, mindvégig fogyatékos maradt. Mert nagy szenvedély a  köny-
nyen  lángba hozható képzeletet ellenállhatatlanul vezeti, ha megingat-
hatatlan értelmi erő  nem áll mellette  őrizőül.  Nincs itt helye annak, 
hogy  Petőf i értelmi erejének fogyatékosságát fejtegessük képzelmi ere-
jével szemközt, amint nagyobb epikai alkotásainál és egyetlen teljes 
drámájában egész szabatosan kimutatható. Mintegy csak rámutatnak 
a János vitéz, Apostol, Szécsi Mária c. epikai alkotásoknak és a 
Tigris és hiéna drámájának laza szerkezetére. Ezekben az alkotásokban 
Petőfi csak képeket nyújt, melyeknek mindegyikében ott van Petőfi 
zsenialitása hol gyengébben, hol erősebben, de egyik sem szabatos 
alkotás. sőt Az apostol és a Tigris és hiéna tele vannak lélektani kép-
telenségekkel s szerkezeti botlásokkal. Ezek az alkotások csak arra 
valók, hogy bemutassák, nem hogy mily kicsiny eposz- és drámaíró  
Petőfi , hanem hogy mily nagy e lírai erő. Elbeszélő  költeményei szer-
kezet s jellemzés dolgában nem egyenlően gyengék; egyik-másik  -  
János vitéz és Bolond Istók  -  jelesebb, hogy ennek mi oka, az  előb-
biekbă l  következtethető , de részletes kimutatásuk e darabok esztétikai 
méltatásához tartozik. 

Foglaljuk össze röviden az el őbbieket. Petőfi minden ízében lírai 
költő , kinek érzékeny kedélye, erős, megragadó indulatai s szenve-
délyei vannak s ezeknek kifejezésében gazdag szemléleti elem, kit űnő  
észrevevés, rögtönzőképesség, egyszóval ragyogó képzel ődés áll ren-
delkezésére. Értelmi ereje azonban fantáziájával nincs arányban, s 
indulatai képzeletét akadálytalanul vezetik, innét reflexiójának gyen-
gesége. 

Természetadta vérmérsékletét, a neveltetéséb ő l és a korviszonyok 
különbségeibő l származó sajátszer űségeket leszámítva,  Petőfi  és Vö-
rösmarty képzelete sok tekintetben összehasonlítható. A szemléleti 
elem • mindkettőben egyformán gazdag, valamint a képzelem szabad-
sága is; innét származ ik mindkettőnek színekben gazdag nyelve, pom-
pás képeik, hasonlataik,  metaforáik,  személyesítéseik; de Pet őfi  rőg-
tönzőképesség,  míg Vörösmarty  lassébb,  lassabban is dolgozik és gyak-
ran tőrő l, kéziratai tele vannak törléssel, ami mutatja, hogy benne az 
indulat s eszme nem találja meg biztos formáját s a költ őnek küzdenie 
kell érte. Azonkívül képzetsorai sem Oly  szökellőek $  emelkedők, mint 
Petőfié, azért Vörösmarty nem Olyan Jó dalköltő , mint Petőfi, de indula-
tai erősek, szenvedélyesek ás állandóak, talán sokkal állandóbbak 
mint Petőfié. Ellenben  Vörősmartyban  több az é rtelmi erő, reflexiója 
hajlandó; s ezen valamint el őbbi sajátságai által lett elsőrangú ódaköl-
tővé. Alapjában mindketten  lírikusok,  s diadalaik legjava részét lírájuk 
által szerezték, maradandó nevet s olvasottságot is ez bi ztosít mind-
kettőjüknek; de mivel  Vörősmartyban  nagyobb az értelmi erő, miit Pe-
tőfiben, azért alkot korához képest jelesebb eposzokat s t űrhető  
könyvdrámákat, míg ellenben Pet őfi csak tű rhető, sőt részben gyenge 
eposzok mellett  egy teljesen elhibázott drámát. Ezek a személyes  tu- 
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tajdonaik  s azon korok viszonyai, melyekbe lírai költészetük virágzása 
esik, okozzák továbbá azt, hogy Vörösmarty a jelen század második és 
harmadik, Pető fi pedig a negyedik tizedériek volt tipikus kifejez ője, el-
lenben pusztán személyes tulajdonságaikra vezethet ő  vissza az a ked-
veltség, melyben - bár különböz ő  fokon - korunk mindkettőt része-
síti s hihető , hogy részesíteni fogja továbbra Is. 

1887. október—november 

(Vége) 
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ŚQTÁJ  

LŐRINC PÉTER  

CSA NTA  VÉRTŐL MA IDA NEKIC 
(Basch  Endre—André 1890-1943) 

Hedrich  Károly—Diaz nem volt az egyedüli vajdasági magyar fiú, aki 
a spanyol hegyekben is vérzett, tudva tudván, hogy .a madriidi egye-
teini véOSréS2ben is az összeinbez 4iségért, egyúttal a magyar és ju-
goszláv népekért is folytatja a küzdelmet. Méltó harcostársa volt Basoh 
Endre—André is. Valsanikor sz 120-as évek Szabadkáján, ott a Szer-
vezett Munkás táján &smerkedtek meg, mielőtt Hedaich Kajrci, a 
szerkesżtő  Párizsba, Bash Endre pedig Brüssze]be volt kénytelen 
emigrálni az 1929-es második jugoszláv fehérterror hullám idején, 
hogy azután spanyol földön Újra találkozzanak ás Kamsi Madrid alatt 
essen el, mint a magyar—.jugoszláv közös század politikai biztosa, 
majd paranc.srioka is Diaz néven; Endre pedig, tovább harcolva a 
megszállt Franciaországban, egy német haláltábou 4ban - valószmnúleg 
Majdanekben - végezze harcos életét. 

Csantavéren  született 1890. november 116-án mint Basch Endre, 
de rövid élete folyamán volt Kovács ás Vajda, Hasiry És André Is. 
Ezek mindegyike egész áérfi, egész ember volt, ember a talpán, és 
együtt, egyszerre pusztult el - testében - a majdasiek Ĺi haláltábor-
ban Baseli Endrével, valamikor 1943-hasi. 

Talán szüksége volt Enchiének a nyomorgó, vándorember apjára 
de főleg anyjára, a gyöngéd, művelt, finom lelkű  asszonyra, hogy 
csendes, szerény, halk szavú forradalmárrá fejl ődhessék, s vajdasági, 
belgiumi, brüsszeli, madadi viszonylatban Is a legképzettebb marxis-
ták egyikévé, aki a háborúba se felejti magával vinni matematika- ás 
marxista könyvtára s.mnejavát, de aki illegális muané]ktiliségének 
korszakában Is elsőrangú szerkesztő, tüzér, harcos a harctéren ás a 
nagyvárosban egyaránt. Hiszen számára harctér a város Is, ás barebér 
az emberek végtelen gyűlésterme. 

Az elemi iskolát még Csantavéren végezte, anyja mellett, aki-
nek csöndes, zokszómentes özvegységét egyedül ő  érti »rettenetesen«, 
-  ahogy Kassák Lajos mondta volna róla, s más hús  proletárokról, 
akik »értik egymást rettenebeaen*c. Az öcskös túl fiatal ahhoz, hogy 
anyja megértő  társa lehessen, habár ďe]nőve érteni fogja Endre sorsát, 
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és Endre hosszú-hosszú munkané&üliségei idején, ha akad mib ől, 
segélyezi Is Őt, nöha lelkileg harcos marxista élete továbbra Is idegen 
marad számára, olyanny&a, hogy magát Endrét Is sánte idegennek 
fogja érezni. Ilyen családi viszonyok köz&tt folytatja Endre gimnázi-
umi és egyetemi tanulmányait, most már Budapesten, az els ő  világ-
háború előtti küzdelmes, egyúttal haroos években, amikor kivirított 
a »vérvörös csütörtök<,  az  1912-es májusi barikádharc csütúrtöke Is, 
és amikor az egyetemi hallgatók Galid ej-körében Ady Endre üdvözölte 
versełiv,el a harcos Iďjéságot, a jövő , s »az új Magyarország« megterem-
tőlt. Tanul és tanít és munkájával tartja el magát diák- és hallgató-
évei alatt, de jut azért ideje, f őleg ereje arra Is, hogy részt vegyen 
a pesti diákság, a pesti proletariátus harcaiban. 

Kelen Jolán szavai, szóbeli közlése és Töniöry Márta könyve 
szerint  (Űj vizeken járok) Endre komoly, értékes munkatársa volt a 
gaiileLstáknak, és ennek köszönhette, hogy  az 1911-12-.es években a 
kör könyv'tárosává, az 1912-13-as években padig a választmány tag-
jává választják. 

Hol volt a helye a körben, annak ceżitruimáiban, jobb- vagy bal-
oldalán, arra nézve nincs okmányszerű  adatunk, de az mégsem kér-
déses. A jobboldal, de még a centrum tagjait se zárta volna Jel az 
egyebem diákjai sorából, pedig Endrét kizárták, »kicsapták« az akkori 
szóval, akár Ho6frnann Bélát, a szocialista jogászt Is, akivel együtt 
Endre se fejezhette be soha, később sem, egyetemi tanulmányait, so-
hasem lett »végzett«, ddplomált kultúrmérnök, építész, habár tudni 
többet Is tudott a diplomásoknál, nagyobb is volt a tudása e téren Is 
korának végzett növendékeinél. Felesége és harcostársa, Annamária, 
úgy tudja: .sztrájkszervez ő  volt, mér akkor Is a proletariátus között 
forgolódott. Ez volt az oka állandó ukloztetésének, kicsapatásának. 
Erre vitte élete-sorsa, életútjának alakulása, de erre a galileisták hár-
mas csoportosulása is. A centrumot a IVLaeli tanait propagáló empirio-
kriticisták, Po]ányi lnvei képezték; a jobboldal, ])ienes Pál és Valéria 
vezetése alatt, Bergsonra esküdött, a marxista baloldalt viszont Forbáth 
Sándor irányította, bizonyára ide tartozott Endre is, akár Hoffmann 
Béla vagy Flamm Jóska (aki 1942-ben a belgrádi Banjicán végezte be 
harcos-tragikus életét). E csoportban működtek Tunnowskyék és Vágó 
Béláék is. A Marx iránti érdeklődés különösen a későbbi években 
(1908-1912, 1912-1918) jutott kifejezésre, akkor, amikor Endre is 
már végzős volt, s mint ilyen, egyúttal tisztségeket is viselt a körben, 
ami szintén arra mutat, hogy maga Is marxista volt már és egyúttal 
a forradalmasdó munkásság harcaiban Is részt vett. 

1914-ben bevonult a 2. műszáki szappőr zászlóaijhoz, a Sanet 
Pölten-i tiszti iskolában kapja meg tiszti képzettségét, majd  az  olasz 
frontra kerül, ahol Goricánál megtebesül, de kremsi káderszolgálata 
idején azért magához fű i ork haroostársát, Annamáiriát, (1915) mie-
lőtt (1916) újra az olasz frontra vitték volna, 'hogy Annamária szüle-
ihez, Szabadkára vonuljon vissza, s ott várja be Endrét. Jól ismerjük 
ebből az időből azt a régi, ritka, de egyre gyakoribbá váló tartalékos 
tiszti fajtát, amely a 'bakák közé, a számára tilos »tabui< III. osztályba 
száll, vonaton és fronton és a kaszárnyában Is állandóan bajtársai 
között tartézkodiik, mart a 'bakát tartja igazi 'barátjának. Ezek közé 
tartozott Endre Is, az örök üldözöttek közé; hiszen a bakák között a 
tiszt levetette, levethette a gy űlölt fehér kesztyűt, amely különben kö-
telező  volt számára. Igy került az érmes vitéz f őhadnagy 1918-ban - 
hadosztályával együtt - olaszfogságba, ahonnan csak egy hosszú év 
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mCiltán,  a forradalmak lezajlása után, került haza Szabadkára, miután 
megjárta a háborús Hamletek útját: csicskása, a jóbarát, az osztrák 
Jungbauer mesélte egykoron Azmamáriának, hogy Endre egy reggel 
arra ébredt az olasz fronton, hegy egy koponyán ülve töltötte éjjeli 
pi.henőjét, de a hamleti »Icnni vagy nem lenni< problémát, már akkor 
is Úgy oldotta meg: lenni a többek létéért, az új társadalom érdeké-
ben, de nem lenni, ha így kívánja azt meg a harc sikere... 

Szabadkán sokáig munka nélkül lézeng a kommunista építész-
mérnök, majd egy köfaragó üzemben vállal kétkezi munkát, s igyek-
szik megmosolyogni akkori értel śrniségii barátait, ismerőseit, akik ezért 
lenézik, s messze elkerülik, ha éppen favágó baltával vagy más szer-
számmal vállán tér meg est&ként szerény lakására. Vadász Pál vagy 
Straas mérnök itt-ott föIdmérő  munkával bízza meg, 'hogy ki ne 
jöjjön a szakmai gyakorlatből. îgy teng-Jeng a világűrben a kis csa-
]ád, Endre, Annamária és a kis Jancsi. Azért olvassa, továbbra is 
figyelemmel kíséri a terebélyesedő  marxista irodalmat, oda is adja 
könyveit Annamáriának, olvassa cl Őket; nem, nem kényszeríti rá a 
párt nézeteit, a maga nézeteit, csak megmagyarázza neki olvasmá-
nyait, de ilyenkor megéletesedik halvány arca, kiül rá az élet pírja 
és halk szava is megércesedik: szuverén a marxista elméletben, és 
Annamária másképpen nem is tudná, akarva sem, látni a dolgokat, 
mint ahogy azokat Marx, Lenin ás Endre látják. Marx és Lenin mel-
lett az újabb matematikai tanulmányok is állandóan keze ügyében van-
nak, észre som veszi, hogy egyesíti magában a testi-szellemi és politi-
kai pártmunkást. 

Eleinte legális munkát végez Hednehék, Heged űsék körében, az-
után jön az Obznana, az államvédelmi törvény, ugyanakkor Pécs—Ba-
ranya kiürítése, átadása a Horthy-'pribékeknek és a »hazai< vidov-
dani pör és rettenet. A párt szétzilált, megritkult sorai, amelyeket 
csak kevéssé töltenek fel a ibaranyai menekültek, illegalitásba kény-
szerülnek. (1921 nyara.) 

Egy 1922-es szerb nyelvtanfolyamon, amelyre a pécsieknek, hogy 
fejleszthessék a mozgalmat, most nagy szükségük van, Annamária 
bemutatja férjét, Endrét Cséby Lajosnak. Ett ől kezdve járták a tövi-
ses kálváriát ás vitték tovább, konspiratív módon, a nemrég elbukott 
legális mozgalmat a hazaiak (Pucarék, Kizurék, majd Vasa Bogdanov, 
Mikes Fl&is) és a pécsiek (Harasztiék, Bodnárék) társaságában. Endre 
ás Lajos egy sejtbe kerültek, együtt Patakival is, de Endre a legkép-
zettebb marxista-leninista közöttük és nyelveket Is tud, hozzájut a 
nemzetközi irodalomhoz ás meg is érti a külföldi sajtótermékeket, 
amelyeket a többieknek is elmagyaráz azután halkan, meggy őzően, 
szuverén módon. Tartalom volt minden szavában és - élet. 

Először a helyi pártbizobtság, majd hamarosan a szabadkai kerü-
leti pártbizottság tagja lesz és irányítja az ifjúkommunisták tevékeny-
ségét is. Közben hol van munkája ás így kenyér is a házban, hol mun-
ka nélkül van, vagy kétkezi munkát Végez, mikor hogy adódik... 
Munkatársa lesz a Szervezett Munkásnak és mellékleteinek, naptára-
inak is, és ha Panesovárói felhívnak, felrendelnek Szabadkára, Endre 
fogad az állomáson, hogy elvezessen kertvárosi lakására, hogy azután 
az esti összejövetelen Újra találkozzunk, mint 1929-ben, ahol el őször 
láttuk a hamarosan likvidált illegális Faja Marganovi ćot, »Deóakc-ot, 
alias »Mussolinit«, aki itt kezdte meg vajdasági körútját. Itt találkoz-
tunk az 1928-as meg az 1929-es naptár szerkesztése közben is, amelyet 
Vasa Bogdanovval végeztünk, de amelyet a be-bejáró Endre, Haraszti 
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Sándor és Mikes Flóris age~ megkonnyítette. Névteleiiiil  Irt Endre 
Is a lapba, naptárba, s most ugyancsak  töi'öm  a fejem, vajon melyik 
írás alá Is kívánkozik a neve. Az 1928-as naptárban A nemzetközi 
munkássegély a dolgozók kölcsönös segítsége igazán az ő  témája volt, 
ezt bizonyára Ő  Írta. Valószínű, hogy a Vajdasági proletár kultúra is 
sz  ő  tolla alól került ki. De A civilizáció alkotásai című  szép tanul-
niányt Is csak Endre, vagy esetleg Doktor Sándor í±atta. Ekkor már 
Annamária Is tagja volt (1926 óta) a JKP-4nak, így könnyebben fogad-
hatják lakásukon a Szabadkán megszálló illegális kommunistákat, aki-
ket elragadott a kedves, tartózkodó, baráti vendéglátás, ás akik szí-
vesen 'töltöttek el egy-két órát .a könyvszekrény előtt is, ahol ott lát-
hatták a  Kapital  eredeti német nyelvű  köteteit Is abban az idŐben, 
amikor még sem magyarul, sem szerbül nem olvashatták azt a maga 
‚teljességében. 

De Endrét bízta meg a kerületi pártibizottság a lakáshelyek és az 
összejövetelek helyének tehnika.i megszervezésével Is. Ez a munkás-
sága vitte azután hamarosan a brüsszeli emigrációba. Általánosan Is-
mert párttörténetünkben, Márton—Kéri Róza lebukása 1929-ben. Csér-
nyéiiől, Benkerekiről jövet kötött kI (s talán nem Is els ő  ízben) ő  is 
Annamáriáná.l, hogy ott tö]itse az éjszakát; Úgy lépje át a magyar 
határt. Róza Tonkával, Kiziirral, Pucarrai Is kapcsolatban állt, mint 
Ydahaza - többek közÖtt - Veréb Zoltánnal is. Ezen az éjszakán 
Endre éppen más munkán volt, s az utána következ ő  napot sem töltötte 
otthon. Annamária állta a rendőrség közvetlen nyomását, amikor Róza 
lebukott. Ez alkalommal őt is letartóztatták, majd hamarosan Újra 
szabadon bocsátották, s a júniusi kánikulában hozzáfogott a pártanyag 
elégetéséhez. 

Endre Is szabadon mozoghatott tovább, mégis kompromittálttá 
vált, politikai feladatokat nem bízhattak egyenl őre rá. Vissza kellett 
vonulniuk tehát a párttevékenység területér ől. Állása úgyis többször 
nincs, mint van, de most Anriát is eibocsájtja szolgálatából a bank. 
Viszont Endre németül, franciául jól beszélt, s már régebben tagja 
volt a Vorro$ Segélynek, a munkás önsegélynek, mint a nemzetközi 
vörössegély egyik - jugoszláv - láncszemének, és mint ilyen 1928-
bari már részt vett a nemzetközi segély (Internationale Arbeiterhiife) 
tanácskozásain. Ez is bizonyítja, hogy az 1928-as naptárba ő  Írta az 
ilyen című  cikket. Ez tette lehetővé, hogy mint tartományi pártinst-
ruktor, mint technikai szervez ő , Mihajloviónak, Kovačevićnak, Polgár 
Andrásnak, a tartományi pártvezet őség tagjainak, sőt Martirioviónak, 
a Központi bizottság titkárának Is szállást adjon ha éppen Szabadkánál 
tér haza az országba, másrészt, hogy kompromittáltan is külföldre 
ernigráljon. Bodnár Zsiga fia akkor éppen Brüsszelben élt, ide ván-
dorolt hát 1930-ban ás általa bekapcsolódott a belgiumi pártmozga-
lomba. 

A Bodnár fiúnak a ib~zeli jugoszláv politikai és gazdasági 
emigránsokkal, egyebek kö&tt a jugoszláv cipőfonókkal is volt kap-
csolata. Így lépett be Endre ebbe a jugoszláv szervezetbe, hogy annak 
hamarosan kommunista pártfelelőse legyen. Ez a helyzet azonban 
nem sokáig tartott. A brüsszeli magyar emigránsok körében új kom-
munista vezetőre volt szükség, és örömmel fogadták volna be soraik 
közé a képzett Basch Endrét. Ebben az id őben ugyanis a belga kor-
mány üldözte az itt is illegális kommunistákat, főleg a mindig gyanús, 
»sapkátlan* külföldieket, de ajnározta a szociáldemokrata magyar po-
litikai és gazdasági emigránsok szervezetét, a Világosságot. Ennek a 
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körnek volt titkára egy időben Csatári József, majd Gyáros László 
Is, akiket azonban hamarosan lelepleztek és kizártak a szervezetb ől 
mint kommunistákat. Lgy került helyükbe a még ismeretlen »gazda-
sági emigráns-< Kovács, azaz Baseh Endre, aki Brüsszelben Is munkát-
lanul tengett-lengett, miint általában a föld alatti, illegális, egzisz-
tencia nélküli »egzisztenciák...« Akadt ugyan itt-ott egy-egy bús 
magyar, akit matematikára tanított, sőt francia nyelvleckéket is adott, 
de mindezt az idJega3itás földalatti homályában, olyanoknak, mint maga 
Csatári is, akit a Világosság kitaszítytt soraiból. Igy Endre most, a 
Világosság útján, amelynek Ĺirányĺtója lett, legalább »Kovácsnak«, 
vagy »Vajdának< megszerezhette a legális pártmunka lehet őségét ott 
a »népházban«, a Maison du Peuple helyiségeiben. Itt-ott dolgozha-
tott csak a jugoszláv cipőfonók között, s két éven át egy belga trockis-
tánál aludt. Mint tearetikust és ideológust állasidóan érdekelték most 
már a városi, állami könyvtárak, és sikerült Is a jugoszláv követ Út-
ján »Vajda< számára megszereznie a belépési engedélyt. Ott olvasott 
ezentúl a fűtött királyi könyvtár helyiségeiben, olvasó-, kutatótermé-
ben, miközben utána Is »kutatnak« a királyi hatóságok. Itt a kutató-
teremben tölti tehát nappalait. Annamária ugyanakkor, Igy például 
1935-ben, ügyeletes ápolónő  a brüsszeli klinikán, s ott is lakik az 
ügyeletes nővér szobájában. Míitnt klinikai » ąbeteg<, b&betér az esti 
Órákban a klinikára Endre is és megkapja napi vacsoraadagját, így 
táplálkozására sincs többé gondja. 

Egy időben rájött a hatóság a Világosság Kovács—Vajdájának 
kilétére, így a Világosság őt is kitette, akár Csatárit és Gyárost őelőt-
te, de tekintve, hogy tökéletes francia volt, különösebb  nchézség nél-
kül beállhatott francia néven a belga frakclóba, hogy ott folytassa 
illegális pártmunkáját a Notre Dame kerületben, valamint az illegális 
magyar pártcsoport vezet őségében Is. Egyetlenegyszer bukott le köz-
ben, 1933-ban, de a belga hatóság, csupán kiutasította, s utána Új 
néven folytatta tevékenységét. Mint a jóhumorú magyar pártmunká-
sok mondogatták, már csak azért sem bukott le többször, mert ő  volt 
az egyedüli olyan külföldi, aki kalapot, sapkát hordott, s így nem 
tette gyanússá magát. Maga Endre, az Öreg is - hiszen a többi ma-
gyar kommunista akkor még főleg húszéves volt - komoly konspi-
rációs szabályai mellé tréfás rigmusokat faragott, s ezek egyikének 
első  sora így hangzott: »Sapka nélkül járni... tilos!« De nemcsak 
pártokmányokat fogalmazott. A Párizsi Munkás meliékletét Brüsszel-
ben sokszorosították és ennek a lapnak első  szerkesztője szintén az 
Öreg volt, ott a brüsszeli királyi könyvtár (most nem őt) kutató 
termében. 

Az IKKI (a Kommunista Internaek>nálé Végrehajtó bizottsága) 
1935-ben meghirdette a VII. kongresszust, amely azután Dimitrov in-
dítványát határozatba foglalta az antifasiszta népfrontmozgalom meg-
indításáról. Éppen ideje volt megszüntetni a bels ő  harcokat, megte-
remteni a munkásegységet és a demokratikus erők antiifasiszta együtt-
működését, hiszen már az abesszin - olasz háború évéig jutottak el 
akkor, és hamarosan fellépett Franco is a spanyol demokratikus kor-
mány ellen. A kongresszusi népfronthatározat végrehajtásának tehe-
tőségéért azonban előbb még meg kellett vívni a harcot a visszahúzó 
erők ellen. 

Endre, az Öreg, megkezdte ezt a harcot, és a magyarok köreiben 
sikeresen folytatta is azt. Megvalósult az egységfront a KP és a Vitá-
gosság-csoport között, párhuzamosan a francia népfront megalakítá- 

536  



sával,  egyidejűleg Páxzsban ás Brüsszelben. A közös bizottság tagjai 
kÖzött ott voltak Csatári, Gyáros és Endre - André Is A Világosság, 
a Maisan du P.euple [helyiségei megnyultak a kommunisták el őtt Is a 
két csoport közÖs használatára. Az el őadásokat közösen rendezik, az 
előadók hol szocialisták, hol kommunisták; az akciókat közösen, együt-
tesen hajtják végre. Közös deegăciéđcat menesztettek egyebek között 
a magyar iiövetségre is, jogokat követelve ás munkanélküli segélyt 
az emigránsok számára. Együtt tiltakoztak a belga hatósági terror 
ellen is. Mint mindenütt, Brüsszelben is André, 32 Öreg, irányítása 
alatt fellendült, harcossá, forradalmivá vált a mozgalom. 

Ebben az időben tčrtéiit, hogy a kérházi portás uelhívta az Öreg-
re a rendőrség figyelmét, s ez egy régi rendelet alapján Franciaor-
szágba toloncoltatta. André sikeresen sz Ěikött vissza, és folytatta nép-
frontos tevékenységét, ugyanakkor, amikor a szintén kitoloncolásra 
ítélt Annamária &ią,ekében a klinika orvosa járt k&zibe magánál Şpa-
aknál, aki  sz  orvos osztálytársa volt egykoron, ás aki azután vissza-
vonta a kitoloncolási rendelkezést. 

Igy mindkettőjüket Brüsszelben érte  sz  1936. év ás vele a spa-
nyol polgárháború. 

A munkásösszejövetelek főtémája ás szinte egyedüli napirendi 
pontja ebben a mozgalmas id őben Brüsszelben Is  sz  volt: Ki menjen 
át Spanyolországba, ki maradjon itthon, hogy folytassa a megkezdett 
munkát? A »spanyolosokat* szervez ő  toborzók rendre így kezdték 
mondókájukat: »n átmegyek. Ki tart velem?« Persze egyel őre erről 
még Szó sem [lehetett mindaddig, míg a párt meg nem adta a toborzási 
engedélyt, vagy egyeseknek külön engedélyt nem adott az indulásra. 
Ez volt  sz  Öreg esete is, aki betegen feküdt éppen mély illegalitásá-
ban,  s csak abban bízott, hogy az egészség ás a ipártengedély egyszerre 
futnak be hozzá. Annamária Is vinne már magával egy ifjú csoportot. 
Mire a párizsi emigrációs központ engedélyét megkapják, Endre Is 
talpra állt már és hozzáfoghatott a csoport megszervezéséhez, illegális 
útnak indításához. A Világosság-csoportban Is ő  szervezi az indulókat. 
Indulóban vannak Csatáriék ás Gyárosék és a Szeptember Elseje Bi-
zottság emberei Is. A brüssze]ii—párizsi magyar emigráció színe-java 
útra kel, hogy átlépje a Pirenneusakat. A szervezkedés, átkelés irá-
nyítója Endre, aki egész családját magával viszi. O maga - mint 
egykori tiszt ás technikus, mérnök - a spanyol és nemzetközi tüzér-
séget szervezi, oktatja, Annamária a spanyol ápolón őket szervezi, 
addig is, míg a frontra kerülnek, ahol Endre hamarosan kiváló tüzér-
tisztté válik. Annamária kórhazi ápolón ő  lesz, a kis Jancsi pedig hír-
adós. Míg laktanyaparancsnok az Öreg, azaz most már André, kényel-
metlenül érzi magát, nem bírja a várakozást, a tétlenséget, a parancs-
noklást, s így új életre támad, amikor a frontra kerül, a Duro Đako-
vić  tüzéregységhez. Most már kevésbé a szervezés, inkább maga a 
harc a feladata. Csak néha emlékszik már vissza arra  sz  időre, amikor 
még a nemzetközi brigádokat szervezte, alakította Belgiumban és Spa-
nyolországban, ünnepélyeket rendezett, toborzott, gy űjtött a spanyol 
harcosok javára. Az áldozatok családtagjainak segélyezése, a gyerme-
kekről való gondoskodás is most már mások feladatát lképezi. Nemrég 
még  sz  elvtársak ideológiai képzését irányította mint képzett, nyugodt, 
kiegyensúlyozott temperamentumú, népszerű  »masovik+, tÖmegember, 
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most mér csataterveket készít és tüzérségileg készíti el ő  a gyalogosok 
előretörését. Akkor irányítókat képezett - Csatári, Mez ő  Imre, Gyá-
ros is tanítványai közé tartozott -‚ most tüzéreinek az irányzékállá-
sat adja meg. Akkor, a Világosság égisze alatt, Rónay Zoltán is fe-
dezte munkásságát és Csatári szervezte a francia emigránsokat az Új 
akcióra az ő  kezdeményezésére, most ízig-vérig katona, mert az ideo-
lógiai fegyver helyett a fegyverek ideológiájának ideje érkezett el... 
ás ő  az első  jugoszláv nehéztüzérségi osztag irányítója, akir ől talán 
mást sem tudnak emberei, mint azt, hogy csuda szerencséje, Vagy 
talán ördöge van, mert egyetlenegyszer sem sebesül meg. 

Đuro ĐakoviĆ  nehéztüzérség... s visszagondol a húszas évek Ju-
goszláviájára, Szabadkára, a központi bizottság szervez ő  titkárára, 
Đuro Đakovićra, aki ott esett cl a harc mezején (1929) - Zágrebban? 
az osztrák határon? Hecixnovi ćtyal együtt, a havas Alpokban talán - 
és Dečakira, más néven Mussoliinire, aki szintén a párt harcai során 
adta oda ifjú életét s ő , lám, mér ötvenedik életéve felé közeledik, 
frontharcos tiszt és soha meg sem sebesült... Valóban ördöge van! 
Örökké fog élni?... 

Nem, nem élt örökké. Az emberek általában ritkán élnek örökké, 
a párt- ás &ontharcosok kütónosen nem, hacsak nem a történelem ás 
az utókor emlékezetében... 

A fasiszta hatalmak beavatkozása, a nyugati demokráciák be 
nem avatkozása a fasiszták elleni harcokba - hiába volt minden h ő-
sies harci hév -‚ er ősen lerövidítette a harcok n ąpjait, a háborÚ 
tartalmát. A nemzetközi brigádok »beavatkozását« különben is rossz 
szemmel nézték a be nem avatkozó hatalmak, és még a harcok idején 
lerendelték az »interbrigadisták»-at, felszólítva őket, távozzanak Spa-
nyolországból (1938). 

Franciaországba vezetett az Út, oda, ahol - már 1939-ben Is - 
mezős, tüskésdrótos koncentrációs táborok várakoztak a spanyolokra. 
Hol Gursban, hol Saint Ciplienben tartják a gépfegyveres bástyákkal, 
tornyokkal csipkézett drótsövényes táborokban. Ki ne ismerné a 10-20 
méter szélesen, karikásan összekuszált, magasra emelked ő  dróthuzalok 
tömkelegét, amelyekben esetleg éppen villamos áram kering, és arne-
lyek fölött ott trónol az őr, gépfegyverei mellett, a számos tornyok 
egyikében, rád figyelve, közelegsz-e a dróttönikeleg felé? Azután meg -
s.zokod mindezt és közönyösen folytatod munkádat, végzed, teljesíted 
feladataidat. Talán éppen az őröket kell megnyerned, talán a spa-
nyolok, a magyarok, a jugoszlávok szervezése, el őkészítése .az új fela-
datokra a teendőd. Mert a pártember, mint a katona, örök szolgálat-
ban áll. André jól beszél most már spanyolul is, a spanyolok közt 
marad, őket neveli, szervezi, készíti el ő  az Új akciókra. 

Azután St. Etienneben szabad ember lesz Újra és rajzolóként 
egy építővállalathoz kerül. Itt szabad franciákat szervezhet a további 
harcokra, hiszen sokan elestek, kell az utánpótlás. Annamáriának vi-
szont .a francia hatóság nem adja meg a tartózkodási engedélyt. Jan-
csival visszatér Belgiumba, de csak 1940-ég, ekkor már mehetnek Újra 
vissza Endréhez, olyan területre, amelyet akkor még nem tart meg-
szállva a fasiszta német hadsereg. Jugoszláviába lkívánkoznak vissza, 
de 1941-ben jön a hír: Jugoszláviát is megszállta a fasiszta német. 
Maradnak és hetente jelentkezni kényszerülnek a hatóságoknál. Azu- 
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tán mintha enyhülés állna be. Már csak havonta köteles Endre is je-
lentkezni. Lazul a szorítás, könnybbé válik az élet, mindaddig, míg 
a hitleri csapatok a dél-francia vidékeket is meg nem szállják. 

Hitler híradósai mindent tudnak, mindent felderítenek. Endré-
ről is megtudják, hogy egyebek köött spanyolos volt, hogy harcolt 
a német fasizmus ellen. 

1943. február 23-án letartóztatják, éppen ebéd köben, és elhur-
colják egy Párizs környéki koncentrációs táborba, amelyet a spanyo-
loknak szántak. Az utolsó életjel t őle 1943. március 5ről keltezett. 
Ezt a lapot azoatban már nem Endre írta, azt már egy ismeretlen 
asszony írta és dobta a pastaszekrénbe, csak annyit tudatva a csa-
láddal, hogy Endrét ismeretlen irányba, Németország felé elhurcolták, 
ahonnan azoiban - máig Sem érkezett semmi hír, semmi tudósítás. 

Csak Annamária hosszas utánjárására és jóval a háború befe-
jezése után, írták meg a francia illetékes hatóságok hozzá intézett 
»Deport<-jukat, válaszukat. Endre utolsó helyén, St. Etienne-ben is 
folytatta illegális pártmunkáját .a spanyolokkal együtt, ezért Német-
országba, onnan pedig valószín űleg Majdanékbe vitték egy csoporttal, 
egy olyan csoporttal, amelyb ől, hír szerint, soha senki meg nem sza-
badult. 

Halálának napja örökké ismeretlen marad már, de alakja a tör-
ténelemben és az utókor emlékezetében tovább él. Most sem tudjuk 
másképpen ő t magunk elő tt látni, mint csöndes, szerény, végtelenül 
szerény, halk szavú embert, aki talán a vezényszavakat is csöndesen, 
halkan, de határozottan mondta ki ott a spanyol hegyek között. Ilyen-
nek látom, mert ilyennek Ismertem meg kedves alakját a húszas évek 
Szabadkáján, ott a kertvárosban, összejöveteleken Vagy könyvszek-
rényei előtt, amelyekben Mars  Kapitaij  ának német nyelvű  első  kia-
dása is ott pompázott, és kívántatta, kellette magát... 
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PÁLINKÁS JÓZSEF  

SZABADKA NÉPOKTATÁSA  (III.) 
(1687-1790---1868--1918--1941) 

ŰJ  TANÜGYI RENDSZER A BACH-KORSZAKBAN 

Bécs az elfojtott 1848-49-es forradalom után az ország politi-
kai, gazdasági ős szellemi leigázására törekedett. GazdaságpoLitikai 
intézkedéseiben azonban többé nem térhetett vissza a forradalom által 
felszámolt feudális viszonyokra, így a gazdasági-társadalmi fejl ődés 
útját kellett követnie. Ebből azonban nem zárhatta ki a 'természeti 
kincsekben bővelkedő  ős számára oly sokat jelent ő  legyőzött orszá-
got. Így a magyar gazdasági fejl ődést úgy kellett irányítani, hogy 
teherbíróképessége növekedjen és el bírja viselni 'a birodalom szük-
ségleteiből eredő  terhek viselését, de ne válhasson versenytárává. 

Hasonló szerepet szánt a biíroda]nii kormányzat a magyar okta-
tásügynek is. Fejleszteni kell, de csak annyira,  hogy ne veszélyez-
tesse a fennálló rendet és kiegészítse az igényeket. Az oktatásügyet 
a bécsi kultuszminisztérium irányította. Innen indult útjára az okta-
tásügy egész szerkezetét megújító tanügyi reforintervezet, a némete-
sítés, kleilikalizmus ős a birodalomhoz hűségre való nevelés jegyében. 
Határozottabb formában a németesítés a közép- ős felsőoktatásban 
jutott kifejezésre. Nagyon sok magyar gimnáziumot nyilvánítottak 
német tannyelvűvé, ős a tanárok alkalmazását 'a német nyelv tudá-
sához kötötték. Ugyanez a helyzet a fels őbb oktatásban is. 

Az elemi iskolákban meghagyták 'ugyan az anyanyelvű  oktatást, 
de tartalmilag úgy állították be, hogy az elemit ől kezdve a felsőfokú 
iskolákig diinasztiahilségre, hitbuzgóságra és kiépített társadalmi ős 
politikai rendszer tiszteletére nevelje az ifjúságot. Hat-tizenkét éves 
korig állapították meg a tankötelezettséget. Az elemi iskolák felállí-
tását és fenntartását a községekre hárították, tanügyi irányításukkal 
pedig az egyházat bízták meg. A tankötelezettség betartását nagyon 
szigorúan ellenőrizték ős a hanyag szülőket 'büntették. 

1849. október 9-én` adta ki a kultuszminisztérium •a rendeletet, 
hogy az összes magyarországi iskolák - az ()rganisabions Entwurf 
értelmében - az osztrák iskolákkal közös szervezetet kapnak. Mivel 
az Eritwuirf az elemi iskolák szervezésével keveset foglalkozott, 1855. 
április 25-én kiadta az elemi iskolák részletesen kidolgozott rende-
zését szolgáló rendeletet  Verordnung des Ministers für Cultus  und  
Unterrieht vom  23.  März  1855.  womit die Zahi der Ciassen an den 
Hauptschulen bestimmt  und  der in denselben zu ertheüen der  Un-
terricht geregelt wird clmen.74  A rendelet az elemi iskolákat f ő- és 
alsó elemi iskolákra osztotta. Szerkezetileg az alsó ős főelemi iskolák 
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négyosztályosak azzal a különbséggel, hogy az  a]só  elemi iskolát egy 
valóságos (szakképzett)  itanító  vezeti esetleg  altasiitóval,  ha ezt a  tanu-
lók száma  niegkövete]iL  A  fõelexffi is kolákban minden osztálynak  kü-
lőn tanítója vasi, akiket a megfelel ő  tanügyi hatóságok neveznek ki.  
Tarzterveik  is  eJirnéletiteg  azonosak, de gyakorlatban az akó elemi 
iskola  tanterve  jóval szűkebb  sz  előbbiénél. A tantervek végül is a 
fejlődő  polgári társadalom  igényekiek  kielégítésére törekedtek. 

Nem tartozik  tárgykärüsiikbe  az egész iskolarendszer újjászer-
vezésének ismertet ése, azt azonban megáflapíthatjok,  hogy a  kor-
mányzat  az  iskólát közügyutek  nyilvánította és »a betűvetés  megta-
nulásától  a legmagasabb képesítés megszerzéséig végre egységbe fog-
lalta az Oktatás egész  rendszerét.4<75  

Szabadk'a  a Bach-korszakban  közigazgatái]agakülöai  megszer-
vezett szerb Vajdasághoz  tarĎoytt,  és az  askolákra  vonatkozó rende-
leteket a bécsi  kulsiinlszt&bm  alá tartozó ideiglenesen megszer-
vezett tanügyi hatóságoktól kapta 1855. július l-ig. Ekkor vette át 
az iskolaügyek irányítását a •temesvári helytartóság  niunt  politikai 
hatóság. Az országot  iskolakerületekre  osztották fel és a kerületi tan-
ügyi hatóságok  mellett  isko]ataaiácso&at  szerveztek.  1k'olatanácsosolcká  
főleg egyházi egyéneket neveztek ki, polgárokat ritkábban. Minden  
iskolakerüiet  élén  taníelügyelő  állt, s ezek rendszerint az egyházke-
rület espereseiből kerültek ild.  A szabadkai egyházkerület t erületileg 
megegyezett az iskolakerülettel, s mi sem volt term észetesebb, mint-
hogy az iskolakerület élére a szabadkai egyházkerület esperesei, eset-
leg  plébánosai  álljanak mint tanfelügyelők. 

Mivel  iaz  elemi ok tatás átszervezését irányító rendelet az elemi 
iskolákat alsó és felső  elemi iskolákra osztotta, a Szabadkán m űködő  
elemi iskolákat is át kellett sz ervezni, az egytanítós külvár osi isko-
lákat  siégyosztályoekká,  a  háronitanítós  főiskolát a negyedik osztály 
megnyitásával pedig négytanítóssá. 1855-ben megnyitották a f őis-
kolában a negyedik osztályt, ugyanakkor a belvár~  egytanítós leány-
iskolát kéttanítós iskolává fejlesztették. 

A  főelemi  iskolában a szabályzat  előírta:  a  hittant  minden osz-
tályban;  
sz  olvasást és  nyelvtant:  I. osztály:  sz  olvasás elemei összekötve 
a szemléleti  oktatássall;  

osztály: a gépies folyékony olvasás,  az  olvasmányok  tartalmi 
fejtegetése, a német nyelv el emei; 

osztály: az olvasás gyakorlása összekötve a Szó  és  dolog  ma-
gyarázatával, nyelvtani, helyesírási s  fogalmazási  kezdeménye-
zések , ezekhez j árult a gyermekeknél a német nyelv elemeinek 
folytatása; 

osztály:  az  értelmes  ás jó hangsúlyozott  olvasás mellett  a 
beszédrészek ismertetése, a mondatok és szók elemzése, a  ręnd-
szeres  nyelvban,  fogalmazás. Az olvasókönyvek  rnagy'arázása  
alkalmával kellett a gyermekeket egyúttal a földrajzi és termé-
szettudományi ismeretekre tanítani. Az Írást mind a négy osz-
tályon át fokozatosan gyakorolni és tanítani kellett. A szám- 
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vetésből  az  L osztály 1-100-4g, a II.,  M.  osztály a négy alap-
műveletet  fejben  s jegyekben ás a törteket, a IV. osztály a tör-
teket ás  az  arányokat tanulta.  nrickekú  ás rajzolni minden osz-
tály  tanult.76  
tZj taiúönyvekiről  is gondoskodott a kormányzat az átszervezett  

vnagyar  iskolák számára; ezek nem voltak mások, mint a német tan-
könyvek fordításai,  tartalmilag pedig az  Ěxsszbirodalom  iránti szere-
tetre  ás császártiszteletre oktatták a gyermekeket. A tananyagban 
óvatosan elkerültek minden olyan egységet, amely forradalmi  gon-
dolatokat  ébreszthetett volna a tanulókban. 

Szabadka  au]álous  városvezetősége  az áskolarefox~a  vonatkozó  
rendeleteket  sohasem  utajsitotba  vissza. Követelményeiknek azonban 
rendszerint csak n központi iskola  átszervezésében  tett többé-kevésbé 
eleget. Keveset gondolt a külvárosi iskolákra, még kevesebbet foglal-
kozott az egyre jobban terebélyesedő  tanyai népek életének művelt-
ségével. Pedig a tarköteles gyermekek számán ak  növekedése sokkal 
több gondot ás gyorsabb  mtézkedéseket  igényelt. 1852-ben a város-
ban 14061  tanköteles  gyermeket írtak össze, 7831  fiút  ás 6230 leányt 
Ezek szerint az új  iskolsezervezásnek  ás  az elirendelt tankötelezettség  
végrehajtásának csak Úgy  iteh~  volna eleget, ha megnyit 150 Új 
osztályt ugyanennyi  ~tóval.  Erre  sa  város nem is  gondolt ás nem 
is volt hajlandó. 1854-ben a tanítók fizetésére évenként 7450  foriinbot  
költ, ás amikor  azok drágasági pótlékot kértek, azzal utasítja el Őket, 
hogy  ,a  költségvetés  ezt nem  engedi meg, de ha megengedné is, nem 
teheti, mert a többi városi tisztviselő  Is  követelné."  Nem  tudjuk, 
hogy a város mennyit költött er ekben  az  években az iskoiákra,  de 
hogy azok nem voltak taneseközökkel  ellátva, arról egy 1856-ból  szár-
mazó  jelentésből az olvasható ki, hogy a  tankö'teles  gyermekek szá-
mához arányítva annyira kevés  a tanterem, hogy újabbakat kell  épí-
teni ás  szoikat  ábrákkal, képekkel kell  feiszerelini  a fokozottabb szem-
léitetés céljából.  

Nagyon kevés  változással minden maradt a régiben ás a tank ő-
teles gyermekek több mint 90 százaléka nem járt, illetve nem Is jár-
hatott helyszűke miatt iskolába. Egy  1858bő1  származó igazgatói 
jelentés az elemi iskolák állapotát így mutatja be: a belv árosi főele-
miben 4  fiúoztály,  4 tanteremben 403 tanulóval ás két leányosztály 
156 tanulóval; ezek mind magyar nyelven t anultak ás német tan-
könyvekből. A  külvárceokban  alsó  eleniiek  voltak a IV. ás VIII. kör-
ben 1-1  szobával, az V. ás VI.  kłiaban  egy egy- ás egy kétszobás 
iskola; a tanulók  magyarok  ás németek. A  Szt.  Rókus ás  Szt. György  
külvárosban 1-4 szobával; fele magyar, fele  Illír  könyvből tanult: 
•  IV., V. ős  VL  körben  til]ír  tanulók vannak. A külvárosi Iskolákban 
•  német nyelvet már a  U.  osztályban tanították. A város katolikus 
Iskoláiba 1745 tanuló járt, éspedig Összesen 8 épületbe. Sándorban 92 
tanuló közül 66 német, 12 magyar ás 14  iWr  tanuló tanult anyanyel-
vén  megírt  tankönyvekb61.78  A belvárosi szerb iskolában a gyerekek 
száma meghaladta a százat. A városban a  rajziakola taiiítójával  együtt 
18 tanító működött. 
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Nem odázhatta el a város a tanyai iskolák  megntáaát  sem. 
Egyre jobban növekszik •a tanyákon  az iskolaköteles gyer mekek szá-
ma, és már  emlftettiiik,  hogy a szülők maguk nyitottak iskolát. A  
ludasi  iskolát követte a  ludas—oszai 1860-ban,  1881-ben a ludas—
kibicháti és  1863-ben a felső  esikéziiai  iskolák megnyitása. 

Ez azonban belenyúlik a  provizónuni kxxrszakába,  amikor a 
politikai  rendezetleriség  következtében meglazul az iskolák  ellenőrze,  
bár azok a  helytartótanács  igazgatásába kerültek  vsssza. Cśäkken láto-
gatottságuik, és  sok tanítót  đ.s elboesátotta.k  az  i1voláik  bezárása végett. 

Szabadkán ugyan isko1abezárásia  nem került sor, sőt növekedett 
azok száma, és a város 25 elemi osztállyal és ugyanannyi tanítóval 
várta meg a polgári  iskoLarendszert  megalapozó népoktatási törvényt 
1868-ban. 

A KËT(XSZTÁLYÜ VÁROSI 
S A SANDORI KÜLVÁROSI SZERB ISKOLA 

A görögkeleti szerb iskolák helyzetét megtárgyalta  sz  1790-ben  
összehívott temesvári szerb nemzeti kongr esszus  (szábor).  A kong-
resszuson  felülkerekedő  szerb  kereakedőpolgáTság  egyik nemzeti cél-
kitűzése a népoktatás  áfla otának  megjavítására irányult és javas-
latot tett az  2skolaszwvezes anyagi bázisának  megslapozására..  Java-
solta, hogy a  főpaág  aránytalanul nagy  jövedeknének  egy részét 
fordítsák Új iskolák  megnytitására,  iskolaépületek felépítésére,  felsze-
relésére és a tanítók  iizetésének  rendezésére. 

1791-ben meg is nyitották a karlócai szerb  gimnáziuznot, 79  de 
az elemi iskolák állapota maradt a régiben, sőt  rozabbodobt.  Egyes 
helyeken, például  Bácskában,  nagyon  komoly  veszélybe kerültek kü-
lönösen a korszerűbb oktatást végz ő  tanítók. 

A görögkeleti szerb egyház sem tudta könnyen elviselni az  isko-
lák áliaxrikeretekbe  való kényszerítésével elveszett jogait és a  kon-
zervatív  papság komoly akadályokat gördített  az átszervezett  iskola 
munkája elé. A bácsi görögkeleti püspök  idha~ta  II.  Jóef  ren-
deleteinek visszavonását és a  kösségekben  meghirdette, hogy egyedül 
ő  jogosult  az  iskolák felügyeletére és azok igazgatása őt illeti. Ennek 
folytán  TovarLševón  a gyermekeket széteresztették  az  iskolából, a taní-
tót a lakásából kikergették, megverték és el űzték.  Szivácon sz  egy-
házközség a tanító eiboosáttását sürgetL Sztapkion  a papok  a nemzeti 
iskolát beszüntették és  kijelentették, hogy jövőre ą  taziitókat  tetszé-
sük szerint fogják  aikalnlazrki. Moholoqi az  esperes  rábírta a  liftköz-
séget,  hegy a tanítót  az  iskola  az  Újabb  tanítázi  rendszer abbaha-
gyására kényszerítse és  a szerződésileg biztosított 120  f~t  fizetés 
helyett csak 30 forintot adjanak neki. 80  

E néhány eset világosan rámutat a szerb papság reakciós ma-
gataxtására ugyanakkor Awarn Mrazovi Ćnak, a péed  görögkeleti nem-
zeti iskolák taaifelügyelőjénék nehéz helyzetére az iskolsazer-vezés 
körül.  



A szerb iskolák szervezete a kilencvenes években nem változott. 
Lényegesebb változást az 1806-ban kiadott  Ratw educationis  sem 
hozott a ibáeskai szerb iskolák szervezésében. 1810-ben azoban kor-
máĺnyiinrtézkedésre megváltoztatták a magyarországi görökeJeti isko-
lák ügyintézését. Kivonták Őket a tankerület főigazgatóságok hatás-
köréből és külön főigazgatóságot szerveztek ügyeik intézésére. A f ő-
igazgatóság élére Uroš Nestoroviićot nevezte ki a kormány, aki ezt 
a tisztséget 1825-ben bekövetkezett haláláig eredményesen töltötte be. 8 ' 

Az új főigazgató ás Mrazovi ć  tanfelügyelő  az iskolák &oruIi szer-
vezési munkájukat nem tudták egybehangolni; ezért az utóbbi - 
harmincnégy évi eredményes munka után - 1811-ben állásáról le-
mondott. 

Nestorović  nem volt megelégedve a szerb iskolák állapotával. 
Legnagyobb fogyatékosságukat a műveletlen tanítók elavult módsze-
reiben, a gyermekekkel való gorc1rnba bánásmódban ás nem utolsó-
sorban a tankerületi főigazgatók által elhanyagolt ellenőrzésben látta. 
Véleménye szerint az elmaradt szerb népcxktatást csak jól képzett 
tanítókkal vihetik előre jól felszerelt iskolákban. Javaslatot dolgozott 
ki az iskolai ellenőrzés átszervezésére, ás a görögkeleti nemzeti isko-
lák tankerületeinek számát háromról ötre emelte fel, a kormány 
segítségével népiskolai alapot létesített önkéntes adományozási ala-
pon, bevezette a templomokban az iskolák szükségleteit el ősegítő  
harmadik perselyt nem kis eredménnyel. Az iskolai alapban Össze-
gyűlt összeget iskolák építésére, felszerelésére, ösztöndíjakira, irodal-
mi munkák jutalmazására ás ia szegényebb községek tanítóifizeté-
sének rendezésére fordította. A templomokban elhelyezett harmadik 
perselyben összegyűlt pénzt főképpen a tanítóképzők szükségleteinek 
fedezésére, tanáraik fizetésére, tankönyvekre ás a diákok megsegí-
tésére használta fel. 

Igen eredményes munkát fejtett ki a szerb népdkbatás terén. 
Nevéhez fűződik a kétéves tanítóképz ő  és számos új népiskola meg-
nyitása, 'a tanítók helyzetének megj'avttása ás a tanulók számának 
növekedése sz elemi iskolákban. Sok munkája mellett tankönyvírásra 
is tudott időt szakítaní, ás a tanítóképz ős tanulók számára - Saiz-
mann  ás Niemeyer munkái nyomán - megírta  Pedagogika  című  
tankönyvét. 

1848-bari a biroda]mi kormány megszüntette a görögkeleti isko-
lák főigazgatóságát ás bevezette a tartományi iskolatanácsokat, ame-
lyekben helyet kapott minden vallásfelekezet. A szerb iskolák ügyeit 
a Temesváriott székelő  tartományi iskolatanácsban 1857-t ől dr. Đo,rđe 
Natošević  intézte 1861-ig, amikor e tanács feloszlatása után a budai 
helytartótariáos keretében m űködő  tanügyi szervben hasonló minő-
ségben végezte megkezdett munkáját a kiegyezésig. 82  

Tízévi munkásságával a modern pedagógia eszméit ültette el 
a vajdasági szerb tanítóság között, amiért a korabeli szerb Írók mél-
tán nevezik »szerb Pestalozzisak*. Nevéhez f űződik az iskolaszerve-
zés, a tanutónevelés mellett a modern pedagógia szellemében megírt 
tanulmányok sorozata ás az 1858-bari elindított els ő  szerb pedagógiai 
folyóirat, a Škólski ]ist szerkesztése. 
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Jelentősebb változásokra  a szabadkai szerb iskolában sem került 
sor a századiforďul&m. Továbbra is a városi nemzeti iskolák igazga-
tásága alá tartozott, taní'tćdjt pedig a város prezentációs jogán válasz-
tották. A tanítóválasztás jogát a görögkeleti szerb egyház  ís magáé-
nak tekintette, amit a görögkeleti iskolák fj őigazgatója kompron3isz-
szizmos módon oldott meg úgy, hogy hivalkozott az 1806-bari kiadott 
Ratio edueationis  188. pontjára, ás meghagyta a helybeli görögkeleti 
egyház hiitközségének jelölési, a váírosinatk pedig p entáeiós jogát, 
amit a szerb iskolák kerületi igazgatója hagyott jóvá. Igy a megüre-
sedett tanítói helyre a helybeli görögkeleti egyházközség három jelöl-
tet terjeszt a város tanácsa elé, akik kozu1 az egyet javasol és azt 
a kerületi igazgató megerősíti. A kinevezett tanítót a helybeli nem-
zeti iskolák igazgatója vezette be hivatalába. 

Nem válto.zcjtst  •a szerb iskola szervezeti felépítése sem, továbbra 
is három osztályra oszlott sz egytanítós iskola. Ha a belvárosi szerb 
iskola nem tis változott meg szervezetileg, megváltozott a város terü-
l~ a szerb iskolák száma. A múlt század ekő  éveiben fejeződött 
be Sándor község teleptési ügye, és a város 1804. október 22-én pat-
ronálási szerződést kötött az itt megnyitandó szerb iskola ként. Sán-
dorban ekkor már az iskolakötelesek száma 100 körül mozgott. 83  

A szerbek közül sem járatta minden szülő  gyermekét iskolába, 
nem Is íratta be az iskolaköteleseket, mégis, ha összehasonlítjuk 1820-
bari a vásro.sbaLn lakó szerbek létszámát a katolikusokéval, azt látjuk, 
hogy számarányukhoz képest a szerbek többen járatják gyermekü-
ket iskolába, nidrit a katolikusok. Ebben sz  évben a városban 32 274 
lakos volt, ebből kb. 2500 szerb. Az elemi iskolába összesen 288 gyer-
mek járt, ebből 48 szerb, tehát a kevés híján 30000 nem szerbre 
jutott 240 iskolás gyermek ás a 2500 szerbre 48. 

Pár évvel később, például 1827-ben, a szerb iskolában a tanu-
lók száma 104-re emelkedett, vagyis megkétszerez ődött. Ekkora lét-
számiriak a szűk, elhanyagolt tanterem Idesinynek bizonyult.  lo jat  
kellene építeni, amit a tanács Is megállapított, de szokása szerint 
húzzahsiasztgartja, és végül nem lehet megállapítani, hogy a templom-
kerítésen belül tervezett Új iskoiaépület ügyét hogyan intézték el. 
Pedig ekkor már a szerb iskolák főigazgatósága Is erélyesen sürgette 
a várost, hogy a meglevő  mellé még egy tantermet építsen. Közben 
felmerült a második tanítói állás megszervezésének kérdése a belvá-
rosi szerb iskolában, amit 1842-ben a város végre Is hajtott, és így 
a  Ratio educationis  értelmében a szabadkai belvárosi szerb triviális 
iskola kéttanítós capibahs iskolává fejlődött. 

A kéttanítćs szerb iskola tanterve azonos a többi hasonló âsko-
lákéval azzal a különbséggel, hogy valószín űleg 1834.4ő1 bevezették a 
magyar nyelvet mint kötelező  tantárgyat. 

Mivel a szerb iskolát kébbanítós oapitalis iskolává fejlesztették, 
ás a városhoz tartozott a sándori egybanitós szerb iskola Is, a szerbek 
1847-től kezdve rtöb1zör kéreknezték a városi tanáertól iskoláik 
külön  Igazgaćtásánaík megszervezését . 84  1850-ben  szervezték meg a szerb 
iskolák külön tigazgatóságát,  ás vezetésével a helybeli szerb ie]késze-
ket bízták meg. 
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Ezzel a döntéssel az egyház újból átvette az iskolák irányítását, 
de azok eltartásában a várona támaszkodott. Ebb ől pedig elég sok 
nézeteltérés keletkezett. Mindketten, a város is, az egyház is védve 
Saját jogaikat, sokszor Összeütköztek a tanító- ás az igazgatóválasztás, 
• fizetések, a nyugdíjrendezések és az iskola bővítése koru].,aminek 
• levét az iskola ás a tanítók itták meg. 

Heiyszüke  miatt a szerb iskolákban is együtt jártak a fiúk a 
leányokkal, amit ugyan a szabályzat tiltott, de megfelel ő  iskolaépü-
let hiányában másként megoldani nem lehetett. 1861-ben a városi 
tanod'ad Ibizottság kimondta, hogy  sz  iskolában el kelt különíteni a 
fiúkat a leányoktól. 15. Ekkor határozta el a város, hogy a szerb 
iskola részére Új iskolahelyiiségr ől gondoskodik ás 1863.ban megnyi-
totta a leányiskolát. 

A ulépektatáisi törvény meghozataláig a leányiskola szervezete 
nem különbozott a fiúkétól. 

Bővebbet a belvárosi szerb iskola eredsnériyességér ől nem mond-
hatunk, de ha tanítóinak kópzetAségét vesszük alapul a harmincas 
évektől 'kezdődően, akkor az nem maradhatott el. Három 'olyan taní-
tóról tudunk, akik a kor legmagatabb tanítói kiképzésében részesültek 
ás huzamosabb ideig dolgoztak ebben  sz  iskolában. Matija Gojković  
szintaxist végzett Batinátri ás 1828-29-ben befejezte a zombori két-
éves tanítóképz őt." Mint fiatal tanító került 1831-ben Szabadkára és 
1857-ig nyugdíjba vonulásáig dolgozott az iskolában. Petar Niriković  
gimnáziumot végzett Szabadikán, majd 1829-30-ban egy évet járt 
a zombori szerb tanítóképzőbe." 1842-ben került az iskolába ás 1857-
ben hagyta el. Đorđe Ludiajić  szülővárosában, Szabadkán végezte el 
a gimnázium négy osztályát ás 1858-59-ben fejezte be a kétéves 
zombori tanítóképz őt.88  Még ebben az évben megválasztották a bel-
városi szerb iskola tanítójává, ahol haláláig, 1886-4g tanított. 

Ha figyelembe vesszük, hogy ezeknek a jól képzett tanítóknak 
a munkáját a negyvenes években egy igen képzett kerületi igazgató-
helyettes, Đorđe Petrovíć  irányította, aki a gimnázium ás az azt 
követő  filozófiai tanfolyam befejezése után elvégezte a zombori két-
éves tanítóképzőt ás többször megfordult Szabadkán, akkor el őbbi 
feltevésünk munkájuk eredményességéről nem altalan. 

A CHÉDER RENDSZERIG IS1DO ELEMI ISKOLA 

A magisztrátus engedélyével :a XVIII. század vége felé Szabad-
kán letelepedett néhány zsidó esalád vajmi keveset tudott a feMlá-
gosodás eszméi által  sz  európai zsidóság életében elindított hatalmas 
refornirnegmozdu]ásokról. Hozzájuk még nem jutottak cl a zsidó 
reformáció eszméi , 89  nem ismerték a németre fordított biblia euró-
paizáló céljait, 90  nem hajlottak a franciaországi zsidók emasicipációs 
ás asszimiiádós törekvéseinek niegoldásáró1. 9' Keveset tudtak II. Jó-
zsef türelmi rendeleteivel e]indftott intézményes kömiyításeir&1, ame-
lyeknek célja a Habsburg-birodalomban él ő  zsidók helyzetének ren-
dezése ás a terebélyesedő  polgárt életfortmnába való bekapcsolása  volt.92 



Letelepülési engedélyüdcikel a kezükben élták  szürke kis életüket, 
örültek a jbb megélhetási feltételeknek, ápolták vallási  bagyomá-
nyaikat és őrizték konzervatív életfarrnájuikat. 

A város nem zárkózott el letelepülésük engedélyezését ől, de meg-
válogatta, kiket enged letelepedni.  17Wban, a tanács 12 biztos meg-
élhetésű  zsidó család letelepedését engedélyezte, a keresettel nem 
rendelkezőket pedig Lkistelepltette  a városból. Azért számuk a város-
ban, ha lassan mis,  állandóan  növekedett. Nagyobb számú letelepedé-
sük időben megegyezik a magyar reformkor egyenjogúsítási ás a 
kereskedelmi és Ipari fejlődésben érdekelt zsidóság asszirniláriós törek-
véseivel. A XIX. század harmincas ás negyvenes éveiben nem múlt 
el országgyűlés a zsidók egyerjogúsításának szóba hozása nélkül, 93  
ugyanakkor kezdett erőteljesebben kibontakozni közöttük sz asszimrni-
lációs mozgalom, vagyis a magyar nemzetbe való beolv'adás. A fél-
évszázaddal előbb megindult zsidó reformáció a magyarországi zsidó-
ság között ezekben az években kezdte er ősebben éreztetni hatását. 
Számukra ekkor már nem volt probléma a magyar nyelv, feltételez-
zük, hogy városunkban az itt él ő  szláv népek nyelvének használata 
sem, mivel a niimndennapî érintkezés során azok nyelvét mér e]sa-
játították. 

Hagyományaikat  őrző  belső  életükben a magyar nyelvet 1817-
ben kezdték az egyházi  prédimkácićdvban alkalmazni, 1839-1ben adták ki 
az első  magyar nyelvű  zsidó imakönyvet, 18404ben pedig magyarra 
fordították a biblmiát. Jellemző  sz  asszimilációs mozgalom élénkségére 
az 1844-ben megalapított Magyarosító Egyesület, amely maga köré 
gyűjtötte a haladást követ ő  zsidó értelmiséget, ás az 1847-ben meg-
jelent első  magyarországi zsidó folyókat .94 

 

Országos jelenség már ebben a korban a zsidó ifjúság tovább-
tanulása a közös elemi Iskolától kezdve az egyetemi tanulmányok 
befejezéséig. 1858-ban megnyitották az els ő  magyar nyelvű  kétéves 
zsidó tan~épziW5  azzal a céllal, hogy a hagyományos vallási elemi 
iskolák korszerűsítésével a népoktatást képzett tanítók irányítsák. A 
kiegyezés éveiben már két magyar nyelv ű  folyóiratot mis megimndíibot-
tak: az  Izraelita Magyar Közlönyt 1867-ben, ás  az  Izraelita Magyar 
Néptanítót szintén 1867-ben. 96  

A magyarországi zsidóság szellemi xnegújhódása tehát a múlt 
század első  felében Öltött nagyobb méreteket, aiktkor, amikor a külön-
féle engedmények következtében intenzívebben kapcselódtak be a 
társadalmi és gazdasági élet minden ágába ás szükségessé vált szá-
mukra a konzervatív hagyományokkal való szakítás. 

Konzervatív, hagyományokban gazdag életformájukat a Szabad-
kém letelepülő  zsidók sokáig megtartották. Az itt él ő  népek nyelvét 
loglalikozásuik révén ás a velük való érimniikezésen ár e]sajátuiboibták, 
de az 1781-ben kiadott császári vallási türelmi rendelet jiddis idió-
mát korlátozó pontjaira keveset adtak. Egymás között ezen a nyel-
ven beszéltek ás a klasszikus német nyelvet még a XIX. században 
Is kevesen  beszélték. Felváltotta ezt a magyar ás szláv népek nyelve. 

A városi tanáes letelepedési engedélyével  rendelkező  zsidók 
egyik legfőbb gondja bitközségük megszervezése volt. A szétszórt 
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zsidók számára a hitközségek j ęlentebták  azt a  láneszemet, amely 
összekötötte Őket a zsidó néppel. Hitközsége volt minden zsidónak 
az ő  kis Önálló birod~,  lma,. ahol szabadon élvezhette önrendelkezési 
jogait. Kérelmüket a hitközség megszervezésére a város nem utasította 
el, ás az mér 1786-ben meg íz alakult. További gondjuk az imaház, 
illetve zsinagóga felépítése volt, amit a város igyekezett elodázni ás 
csak a felsőbb hatóságok intézkedésére engedélyezett. Els ő  zsinagó-
gájuk felépítésének éve nem ismeretes. 

A zsinagóga gyakran 'szolgált iakelaépületként íz, különösen a 
szegényebb hitközségekben. Ifjúságuk nevelésére nagy gondot for-
dítotbak. Minden zsidó férfi számára kötelez ő  volt az olvasás ás Írás 
elsajátítása, amit a fh'sk a chédeben, illetve elemi iskolában, a leányok 
pedig otthon tanultak meg. Nincs olyan nép Európában, ahol az 
iskolakötelezettség olyan múltra tekinthetne vissza, mint a zsidóknál. 
Már a kereszténység kezdetén bevezették az iakolakötelezettséget; 
iskoláik ekkor mér kétszáz éves múltra tekinthettek vissza. Egy 
régi előÍrás szeiánt a gyermek Ötéves korában kezdje meg az olva-
sást, tízéves korában a núsnát, illetve a hagyományok vallási anya-
gát, tizenhárom éves korában a vallásos parancsolatokat, tizenöt éves 
korában a taimudiort. 1  Kétféle iskolájuk volt: 'a kötelez ő  elemi iskola 
vagy ohéder, ahol a héber olvasást és Írást, valamint a tórát'°° tatai-
tették, és a jesiva, Vagy felső  ízkola, ahol a talmudot tanulmányozták. 
Iskoláikban semmiféle világi tudomány nem kapott helyet; azok tisz-
tán vallási jellegűek voltak. Egész a felvilágosodás koráig a zsidóság 
szellemi élete - kevés kivétellel - teljesen vallási jellegű  ás távol áll 
a világi műveltségtől. 

Az iskolában a tanítás vitatkozva folyt, ás igaznak csak úgy 
ismertek el valamit, ha azzal szemben semmi ldáogájst nem emel-
hettek. A hagyományok Vagy a tanítások továbbadásakor nem lehe-
tett ás nem is Volt szabad más szóval élni, mint amilyennel annak 
idején a mester, vagy ennek a hagyománynak az els ő  közlője élt. 101  

lakoláikat  a zsidók vándorlásaik közben íz megszervezték ás a 
nagyobb lkõzpoi~an megnyitották a chédert ás a jesivát is. Leg-
jobban a lengyel zsidó iskolák adják vissza az oktatás képét. »Még 
soha egyetlen országban sem tanultak annyi tórát meg  talmudot, nikit 
lengyel földön. Minden községben működött egy jesiva, melynek rak-
tora tekintélyes fizetést élvezett, hogy teljesen studituinának ás a 
tanításnak élhessen. Minden község bachuir'cika,t, tanulókat tartott heti 
díjazással, hogy rendszeresen tanulhassanak a rekbomál Minden 
bachur, azaz haladottabb növendék mellett két kisebb gyermeknö-
vendék nevelkedett, akik „szeni,omictól" tanultak... „ás mellettük 
edződtek a taJmudvitákhoz". »A baohumk kis növendékeikikel a hit-
község egy-egy vagyono€sbb tagjának házánál voltak ellátásban... 
Talán egyetlen zsidó húz som akadt, amelben ne tanulták volna tórát 
- talmudot. Vagy maga a ház  ura volt tanult ás  búvárkodó ember, 
vagy a fia, vagy a veje, esetleg a háznál kosztoló bachar,  s nem egy-
szer  mindezek együtt, egy házban... A rektornál alkalmazásban volt 
egy ellenőrző  szolga íz, afféle pedellus, akit niindennap végigvizitálta 
az iskolákat s ügyelt rá, hegy a gyermekek tanuljanak ás ne caava-
rogjanak az utcán. Csütörtökönként a gyermekeknek el kellett  rnen- 
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niäk  az  iskoiagonónokhoz,  aki kikérdezte, megOd~áztafta őket az 
elmúlt hét  'bananyagából; a  gyermékek valójában félelemmel ás buz-
galominal tanultak...  ts így Lengyelórszág  telve volt ţanulássa], 
tórával ás tábnurddal.°2  

Haanló  módon szerveztek meg a zsidók &ekoláikat a többi 
európai országban ás, ahol csak a  XVIH.  század felvtilágosodása moz-
dította kii azokat évezredes mozdiilatiansăgukbóL 

II. József  császár 1782. december 14-én kiadott rendeletéveV 83  a 
zsidó iskolák korszerűsítését ás napirendre tűzte. Megayitotta a  nddó 
ifjúság előtt a világi közép- és felső  iskolákat azzal, ha elvégzik az 
országos iskolai szabályzatok szerint megszervezetit elemi. iskolát. A  
chédert nem ismerte el, de a zsidók ás szervezhettek kionszer ű  iskolát, 
vagy lát'ogathatták a közös nemzeti iskolákat. Keveset éltek a XIX. 
század közepéig ezzel a kedvezménnyeL 

Korszerű, az országos iskolaszervezési szabályzatoikna& megfelelő  
iskolát városunkban a zsidók nem szerveztek 1873-4g, s őt hagyozná-
nyĘ>s chéder rendszerű  elemi iskolájukat ás csak valahol a múlt  szá-
zad elején tudták megnyitni a zsinagóga mellett. Ez azonban nem 
jelentette a gyermekek tanításának szünetelését. Vallási el őirásaik 
értelmében a gyermekek tanítását elhanyagolni nem lehetett. Iskola 
hiányában  sz  oktatást otthon házi tanitókkal oldották meg, akikr ől 
már 1798-ban vannak némi adataink. Legtöbb esetben ezek a tanítók 
házi szolgák voltak ás munkájuk mellett tanították munkaadójuk 
gyerimekeit. Volt eset, amikor a felfogadott tanító csak tanítással 
foglalkozott ás egy magánházban több család gyermekét oktatta. A 
chóder megnyitása már állandó tanítói állást igényeit, amit a hitköz-
ség meg is szervezett, de a tanítóval sajátos módon bánt. A megvá-
lasztott tanítónak niiirijden év végén felmondtak, még akkor ás, ha 
munkájával teljesen kiielégítette Őket. A szabályszerű  fe]niondás kikéz-
besítése után újból megválasztották egy évre. Igy akarták elkerülni 
a tanító riyugdíjjogosultságát maga után vonó véglegesítést. Egyéb-
ként tanítóikat gyengén fizették, és azok állásuk megtartásáért kény-
telenek voltak ra hitközség minden kívánalmának eleget tenni.'°' Sok 
tanító megfordult ebben az iskolában; ez a folytonos személyváltozás 
annak nem vált javára. A zsidó tanítók, valamint az iskolafenntartó 
hibközségi tagok előtt ismeretlen fogalom ra nevelésrendszer, tanterv, 
tanmód  ás  órabeosztás.' 05  Ebből képet kaphatunk a tanítók képzettsé-
géről, aki csak  sz  Írást, olvasást ás a vallási szabályokat tanította. Az 
iskola kimondottan vallási nevelést nyújtott taní'tványainak. 

Keveset tudunk a hitközség által fenntartott iskolaépületr ől ás 
berendezéséről. Városi támogatásban nem részesült egész a népokta 
tási törvény meghozataláig, a hitközségnek pedig nem volt elegend 
pénze állandó tatarozására ás így igen mostoha körü] śrnények között 
tengődött. '°6  

Nem különbek ebben ra korban a városi iskolaépületek sem. 

Minden fogyatékossága ellenére a ehéder a városban sokasodó 
zsidók gyermekeit egyre nagyobb számban gyű töĎte maga köré. 
1868-ban már 75 tanulóa van. 107  
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A reforzitkorbain egyre tébb zsidó telepedett le ás kapcsolódott 
be a város gazdasági életébe. 1830-31-ben 81, 1844-ben már 117 
zsidó család élt a városban.' 08  Sokan közülük hozzáidomultak a pol-
gári életformához és gyermekeik nevelését is Így irányították. iaik-
kal elvégeztették ugyan vallási okokból a chédert, azután pedig városi 
iskolákba járatták &ket. Egyesek kii is kerülték a hagyományos isko-
lát ás mindjárt városi iskolába küldték gyermekeiket, hogy annak 
elvégzése után a gimnáziumiban folytathassák tanulmányaikat. 1834/35-
ben a helybeli latin I őgiamiáziumban hat zsidó tanulót tartanak nyíl-
ván, 109  1940/41-ben már húszat."° 

A ehéder rendszerű  zsidó elemi iskolát 1873-bam kezdték a nép-
oktatási törvény szellemében korszer űsíteni. Először a M. és IV. fiú-
osztályt nyitották meg, majd 1878-hasi az I. ás II. osztályt egy-egy 
tanítóval." A hagyományos ohéder rendszer ű  iskolát felváltotta a 
korszerű  és a polgári igényeket kielégítő  négyosztályú zsidó iskola. 

A nagyrnúltú, de már történelniileg tűlhaladott ohéder rendszer 
a múlt század polgári világában nem elégítette ki még az ortodox, 
konzervatív életformát követő  zsidó polgár igényeit sem. Még kevésbé 
elégítette ki a haladás útjára lépett ás a polgári életformához idomult 
neológokat. Megreformálása szükségszer űen következett be, mert a 
zsidók másképpen nem kapcsolódhatitak be a modern világ életének 
áranikörébe. Munkája azonban nem maradt nyom nélkül a szabadkai 
zsidók műveltségében sem. Sokban hozzájárult ahhoz, hogy a város-
ban élő  zsidók között - számarányukhoz viszonyítva - az írástudat-
lanok száma jóval kisebb az itt él ő  keresztények számához viszonyított 
uirástudatlainokúnál. 1880-bam a városban él ő  1847 zsidó közül három-
negyed részének legalább elemi iskolája volt. Nem mondhatjuk el ezt 
a város többi lakosáról. 

Bár tanu]mányunk csak a népoktatás kérdéseivel foglalkozik, 
nem érdektelen megemlíteni a város többi oktatásügyi intézményét, 
melyek magasabb f<ikcn, vagy szakszempontból járulnak hozzá kul-
turális életünk fejlesztéséhez a polgári iskolarendszer megalapozásáig. 

1888. február 13-án a polgármester jelentésében 112  érintette az 
iskolaügyet  ás  - sz említett elemi iskolálcon kívül - a többi okta-
tási intézetről is beszámolt. Az elemi iskolák mellett a városban a 
nyolcosztályú főgimaáziwn, a hároméves ipariskola, sz alsó fokú ke-
reskedelmi iskola ás az óvodák működtek. Nem említi a polgármas-
teri jelentés a városban működő  magánintézeteket, melyek kizárólag 
az elhanyagolt leányoktatást igyekeztek pótolni.  

Főgimnáziurnurik  az 1747-ben megnyitott háromosztályú Latin 
gramniauikáhs iskolából fejlődött ki. 1784-ben emelték főginmáziumi 
rangra, amikor a háromosztályú grammatiká]iis iskolára ráépítették 
a gimnázium két osztályát: a poézist ás a retorikát. 18064g a gimná-
ziuni Ötosztályú, melyet az Új  Ratio edueationis  a latin granunatikális 
iskolák inégy osztályra való növelésével hatosztályú középiskolává 
fejlesztett. Ez a latin nyelvű  középiskola 1851-ben az  Organisations 



Entwurf szellemében •négycsztályú nagyar  nyelvű  algimnáz[umra 
csükkent.  A provizóliu]n  alatt 1862-63-ban  ny'oloosztályú  teljes  főgun-
náiummá  fejlődött.  

Tanu:lóinak iUetőségi  helye után ítélve a múlt század hatvanas 
éveiig a város  lako&ágához mérten kevés a helybeli. Annál több 
a vidéki, akik tanuknáinyaik befejezése után efliagy'ták  a várost és 
kevésbé járultak hozzá kulturális életének  fe]lendÍtéséhez.  

A háromosztályú  ipaniskola az  1825-ben megnyitott rajziskolából 
fejlődött Ici. Ezt  az  iskolát még nem kell a mai értelemben vett ipar-
iskolának tekinteni, hiszen ez csak 1851-t ől kötelező  mint vasárnapi 
ismétlő  iskola, amelynek  az  a célja, hogy  az  ipari tanulókat  egybe-
fogja  és némi általános szakismeretet nyújtson nekik. 

A  tk~tályú  kereskedelmi iskolában  a  k~ed~  tanulókat 
oktatták.  

Szabadkán  a városi tanács korán magáévá tette a legkisebbek 
intézményes nevelését jelentő  óvodaügyet. 1843-ben már engedélyt 
adott egy városi segéllyel működő  magánóvoda megnyitására, 1858-
bari pedig döntést hozott  négy nyilvános  óvoda  megnyitásáról,  és a 
helybeli tanítóság közül kettőt a város költségén óvodai banfolyanira 
küldött. A néoktatási törvény meghozataláig a városban négy nyil-
vános óvoda működött. 

Leánynevelő  magánintézetek  megnyitására  a város két esetben 
adott engedélyt : 1856-ban és  18574>en. Ezeket a  niagáaziskolákat  tehe-
tősebb szülők gyermekei látogatták, ahol az elemi iskolák országot 
tanterve alapj án  készültek az  év végén  megtartandó  nyilvános vizs-
gára. A népoktatási törvény meghozásával ezek a magánintézetek 
megszűnnek. 

Ha  az  iskolák típusait vesszük alapul, vár osunk nem áll  az  utolsó 
helyen. Más a helyzet az onban  ezeknek sz  iskoláknak a látogatottsága 
körül. Ezeket  az  oktatásügyi intézeteket  - az óvodákkal  együtt  -  
3562 tanuló látogatta, ami a  lakosság  számához mérten  nagyon kevés. 
Igy a sokféle iskola a tanulók alacsony száma miatt sem hathatott 
oly hatékonyan a kulturális élet fellendítésére, ahogy azt a város 
tekintélye megkívánta.  

TANITÓI VEZRKONYVEK,  PEDAGÓGIAI IRODALOM 

A magyarországi pedagógiai szakirodalom r endszeres  művelése 
a  elvilúgoeodás  korában újjászervezett ás államkeretekbe kényszerí-
tett oktatásüggyel kezdődött. Ettől kezdve egymásután  jelennek meg 
alkalmi pedagógiai Írások, fordítások vagy tudományos igényekkel 
készült  neveléselméletij  és  didalkitákai  művek. Nem eredetiek ezek a 
munkák, sokáig nem is lesznek  azok, csak  utánzói  a külföldi iroda-
loninak.  Ha meg is történik egyes  esetekben, hogy a szerző  sz  idegen-
ből vett  munkát a hazai viszonyoknak megfelelően  igyekezett átdol-
gozni,  az  Írás akkor is erősen magán viselte a külföldi hatást. Ez eken  
az  írásokon át ismerkedett meg a nagyközönség a  neveléseliniéleti  esz-
mkkel, áramlatokkal,  amelyek koronként felm erültek  ás az oktató-
nevelő  munkában  gyakorlatilag is alkalmazást nyertek. 
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Legtöbbször a külföldön tanuló diákok juttatják el ezeket á 
munkákat hazájukba. Megtörtént azonban  sz ás, hogy maga 'a szerző  
hozta cl munkáit, mint Felbiger, aki Mária Terézia meghívására 1774-
ben ment Bébe, ahol műveinek számát Újabb kiadványokkal nö-
velte. A behozott munkákat vagy már átdolgozták, vagy idehaza for-
dították le. 

Feibiger munkálnak  hamar akadtak fordítói a magyacrországi 
nevelők között is.  Todor Jankovi&Mirtjevski a Temesi Bánság szerb  
iskoláixiak igazgatója lefordította Feibiger tanítóknak szánt néhány 
kisebb jelentőségű  munkáját és 1776. október 9-én jelentette az Illír 
Udvari Deputációniak, hogy befejezte az író legjelentősebb művének, 
a  Metlzodenbuchnak  a fordítását."' Jankovti ć  még ugyanabban az 
évben dciiadta Önálló vezérkönyvét Rućnaja knjiga potrebnaja magi -
strom iliriČeskih neunitskili  malik  škol  v  cesaro-kraljevskih gosudar-
stvah címen. 11 ' E két részből álló könyv első  részében a tanĺtókról 
és felkészültségükről beszél, míg a második részben a tananyagot tár-
gyalja. a függelékben pedig az iskolák anyagi ellátását boncolgatja. 

Nem maradt el Jankov& ć-Mirijevski mögött Awam Mirazović  sem, 
akinek vezét'känyve Rukovodstvo k  slavenstjoj gramatičje vo tpotreb -
lenije  slavserb narodnih uěilišč  címen 1794-ben Bécsben és a  Ruko-
vodstvo  k slavenskomu pravočteniju  i  pravopisanju  című  munkája 
1797-ben Budán jelent meg." 5  

1808 körül írta meg a zombori norma tainulója, Jakob Gruji ć  
kéziratban megmaradt  Ru čnaja knjiga  című  munkáját Felbiger és 
Janković-Mirijevski hasonló könyvei alapján. Grujdć  többek között 
felhívja 'a tanító figyelmét, hogy az osztályban az elkövetkez ő  mun-
kára megfelelő  hangulatot kell teremteni és ezáltal lekötheti a gyer-
mekek figyelmét, az olvasáskor pedig külön figyelmet kell fordí-
tani a hangok szabályos kiej'tésére." 6  

Uvoš Nestor~  'a magyarországi görögkeleti iskolák f őigazga-
tója 1810-1825 között az iskolaszervezés 'mellett Írta meg a nevelés-
tudomátiyckat Összefoglaló munkáját Pedagógia  cÍmen Salzmann és 
Niernayer 'munkái 'alapján." 7  

Ezeken a műveken át jutottak el a uilantropizinus eszméi a 
szerb iskolákba. 

1858-bari Đorđe Natošević, Pestaliozzi követője, számos mun-
kája mellett megindítja az els ő  szerb nyelvű  pedagógiai folyóiratot 
Škôlski list  címen. 

Magyar nyelvű  vezéckönyvak először a protestáns tanítók között 
jelentkeztek. A legtöbb protestáns lelkész külföldön végzi tanulmá-
nyait, főleg Németországban, és itt kerül kapcsolatba Locke, Rous-
seau műveivel, Salzmann és Carnpe elméleti és gyakorlati pedagógia 
munkásságával. Itt szerzett tapasztalataikat gy űjtik Össze a filantri-
pozmustól áthatott munkáikban, mint Perlaky Dávid, aki 1791-ben 4 
gyermekek nevelésér ől való rövid oktatás című  munkájában fejti lel 
nézeteit. Végtelenül szereti az iskolát és könyvét a szegényebb sorsú 
tanítóknak ingyen adomáinyozza. Nincs 'megelégedve •a norma mellett 
megszervezett tanítóképzéssel és javasolja, hogy ia jövend ő  tanító 
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tanuljon a középiskolában és úgy gyakorolja magát a népiskolában. 
Könyvében a fősúlyt a nevelésre helyezi, főleg a házi (magán) neve 
lést tárgyalja és a kézi mesterség elsaljátttá'sát követeli mindenkit őL 
Védelmére kel a tanítónak, amikor a könyvében azt írja, hogy.. 
»egy öreg béresnek vagy háziinasnak gyakran tiszteségesebb fLzetése 
és több becsülete van némely Úri házaknál, mint a házitanít ćnak, 
akinek gyakran még iamazok miatt is szenvedni ke]L. 

Egy évvel Plaky könyve után Szakonyi József 1792-bert Po-
zsonyban adja ki  vezérkönyvét  Oskolai vezér vagy az okos és hasznos 
oskolai tanításra vezető  könyvecske címen. A szerző  tgyelmet érdemlő  
utasításokat ad az olvasás, írás és számolás módszertani feldolgo-. 
zására" 8  

Tanulmányunk keretében nem áU módunkban minden kiadott 
vezérkönyvet bemutatni. Azt azonban megállapítjuk, hogy valameny-
nyi korszerűtlermek tartotta a feudális iskolában folyó nevelést és a 
megválasztott tananyagot. A fflantropiznius hatására es emberiség 
szeretetét ől áthatott ember kinevelését igyekeznek elérni, aki közhasznú 
tevékenységével építheti ki egyéni boldogságát. Éppen ezért nagy 
fontosságot tulajdonítottak a gyermekek nevelésében a kétkezi mun-
kának és testgyakorlásnaik. Ezen az úton haladt a híres szel-vasi iskola 
megalapítója, Tessedik Sámuel, Kazinczy Ferenc, Wályi K. András, 
a budapesti egyetemen a magyar nyelv és irodalom els ő  tanára, aki 
Magyarországnak leírása című  nagy munkájának megírásához Sza-
badkáról is kapott adatokat 1801-ben. Nem maradhatnak ki ebb ől a fel-
sor'olásbÖl munkátkk'al a nagyhírű  protestáns iskolák író tanárad: Tót 
Mihály, a sárospataki iskola pedagógiatanára 1797-ben kiadott Gyer-
mek-Nevelésre vezet ő  Üt-mutatása,.  Fařrczad& Józsa János kolozsvári 
tanár  1817-ben  megjelent  Oskolai vezér avagy a nevel ők s f őként az 
oskolamesterek számára való útmutatás, s a debreceni nagyiskola 
tanára,  BŁiszörményi János 1822-ben írt, A falusi oskolatanítók  szá  
mára készült kézikönyv c.  munkájával. 119  

Majdnem egyidejűleg a filantropizmus hatására megírt els ő  ma-
gyar vezérkönyvekkel, Pestalozzi eszméi is utat találtak a magyar taní-
tóság közé. Már 1798-.ban a protestáns tasnítóság köreiben tanítói egye-
sületek alakultak Pestalozzi eszméinek alkalmazására a gyakorlatban, 
de mivel a tanítói kar és iskolák önállóságra törekedtek, munkájukat 
az egyház betiltotta. 120  

Ha a tanítói egyesületeket az egyház be is tiltotta, Pestalozzi 
eszméinek terjedését nem gábólhatta meg. Pestalozzi, a modern peda-
gógia egyik megalaşozójia, 12 ' a szemléltetést tekintette minden ismeret 
alapjának, amit önállóan és alaposabban dolgozott fel, mint Komens-
ky. 122  Iverdoni intézetében kifejtett nevel ői munkásságával felkeltette 
a haladó pedagógusok érdekl ődését. Intézetét sokan látogatták, neve-
lési elméleteit pedig még többen követték, köztük Sehedius Lajos, a 
pesti egyetem tanára, Brunszvik Teréz, a magyarországi óvodaügy 
és nőnevelés úttöróje, Váradi Szabó János, aki tíz hónapon át ismer-
kedett Pestalozzi intézetével és 1817-ben megírta A  hazabeli  kisebb 
iskoláknak jobb lábra állításokról nevezetesen, hogy kellene azokat a 
szorgalom  (industrialis)  oskolákkal egybekötni cím ű  könyvét, amelyben 
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kifejti,  hogy az iskolában a gyermekek ne csak tanuljanak, hanem dol-
gozzanak is. Az isidustiialis iskolák alatt nem s akiskolákat ért, hanem 
olyan iskolákat, amelyekben a körnép emberré formáltatván polgári 
élete boldogság~ keresésére is alkalmatosá tétetik.' 22  

Pestakizzi  népszerűsége a magyar tanítóság között egyre jobban 
növekedett és 1846. január 12-én Pesten nagyszabású Pestalozzi-ünnep-
séget szervezett a tanítóság. Ekkor született meg  az  első  magyar 
nevelési folyóirat Nevelési Emléklapok címen. Magán a címlapon 
egy Pastalozzit dicsőítő  Diesterweg-idézet olvasható, amib ől az követ-
kezik, hogy a nagy német pedagógus munkássága is tala'a talált a 
magyarországi pedagógusok saraàban. ' 24  

Eddig leginkább a tanítók számára írt vezérkönyvekr ől volt szó, 
mert nagyobb méretű  neveléstudományi művek nemigen jelentek 
meg magyar nyelven. A neveléstudomány Összefoglaló m űvei a reform-
korszakban kezdenek napvilágot látni a kétéves tanítóképzés beve-
zetésével. Az első  általános, mtiriden iskolára kiterjedő  magyar nyel-
ven kiadott neveléstant Szilasy János, a pesti egyetem pedagógia-
tanára írta 1827-ben két kötetben. Valamivel később megszólaltak az 
esztergomi kétéves tanítóképz ő  tanárai is, akik közül Mayer István 
1845-ben  megírt Népneveléstanát, Rendek József Tanmódszer városi 
és falusi elemi iskolai tanítók és mesterképz ő  intézetek számára 125  
című  munkát kell kiemelni. Nem kell kihagyni az Összefoglaló m űvek 
közül Gtruber György 1844-ben Ikiadott  Részletes tanmódszer című  
munkáját sem, amely kiterjed a városi elemi iskolák Összes tantár-
gyainak módszerére. ' 26  

A Nevelési Emléklapoknál említettük először Diesterweg nevét, 
pedig írásai már a harmincas évek elején ismeretesek voltak a ma-
gyar tanítőság körében. ' 27  D.iasterweg nem olyan jelentős eredeti gon-
do]jkodó, nikit amilyen ügyes népszerűsítője mások pedagógiai eszméi-
nek, mindenekelőtt Pestalozziéinak.' 28  Nevelési eszménye az igazság-
gal, jósággal és szépséggel összhangban lev ő  ember kinevelése. Az 
oktatásban a gyermek össztevékcnységét emeli Ici ás elítéli a taní-
tásban a formalizmust. Ellenezte a vallásfelekezeti iskolákat ás azok-
nak egyházi ellenőrzését. Emiatt vált kegyvesztetté. 

Haladó szellemű  írásai, pedagóiai munkássága nem volt nép-
szerű  az osztxák—magyar reatkoió ás a katolikus egyház szemében. 
Műveinek olvasását be is tiltották. Mindez még inkább erősítette a 
haladó pedagógusokban a gyűlöletet a reakeió ellen, ás fokozottabban 
tanulmányozták műveit ás egyre többen követték tanítását. 

Diesterweg  eszméi alapjában két irányban hatottak a magyar-
országi pedagógusok munkájára: a tankönyvírásban ás a tanítóegy-
leti mozgalomban. A tankönyvirásban a szerz ők felhasználták Dies-
terweg tankönyveit, alkalmazták módszereit és haladó nézeteit, tar-
talmilag pedig úgy alakították azokat, hegy megfeleljenek a társa-
dalmi fejlődés ás  az iskolák követelményeinek. 

A tanítók összefogása ás a tanítókörök, amint láttuk, már a 
XVIII. század végén a tanítók továbbképzésére ás sz újabb nevelési 
eszmék megismerésére törekedtek. Haladó törekvéseiikkel sokszor 
szembekerültek az iskolai felsőbb hatóságokkal ás egyes helyeken be 
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s tiltották rnirnkájukat,  de e mozgalom tovább terjedt. Musikájvk-
ban, mivel a tanítćképzés  nem haladt együtt a társadalmi fejl ődéssel, 
maguk a tanítók érezték felkészületlenségüket és a továbbképzés szük-
ségességét. A reformkouban a társadalmi erők ütemesebb fejlődése 
nagyobb igényeket támasztott a tanítókkal szemben, amit a rendezett 
tanítóképzés hiányában a tanítók nem elégíthettek ki máSként, ~- 
hogy fokozták 'a tanítóegyleti mozgalmat. Itt érezhet ő  Diesterweg 
hatása, aki Németországban is nagy befolyással volt a haladó tanító-
mozgalomra. Leginkább a protestáns tanítók icöz&tt jöttek létre ezek 
az egyletek, de a harmincas években a társadalmi életben bekövet-
kezett változások, a Magyar Tudományos Alkadéinia  megalapítása, a 
Nemzeti Kaszinó, majd az ipari védegyletek megszervezése ösztönöz- 

a tanítóegyletek alakítását.' 29  Ezekben az években már katolikus 
tanitóegyietekkel is találkozunk. 

A 'tanítóegyletek muii*aterveiben, a tanítók elméleti és gyakor-
lati továbbképzése mellett, amit a német pedagógiai szaklapok, Dies-
terweg és más neves német pedagógusok  musikáinak  tanulmányo-
zásával igyekeztek elérni, megtalálható az elemi iskolák helyzetének, 
a tanítók képzettségének, az iskolalátogatás kérdéseinek elemzése, 
hagy teljes képet kapjanak  sz  elemi iskoláról. 

Ennek a mogzalomnak  a legjobb támogatói voltak a külföldi 
tairwlxnányutat megtett pedagógusok a forradalom bukásáig. A for-
radalmat követő  Bach-korszakban ia tanítóegyletek munkája elé elhá-
ríthatatlan akadályokat g&rdített sz önkényuralom. 

Az önkényuralom korszaka nem állította le teljesen a tan-
könyv- ás  vezérköaiyvíirást. 1855-től az elemi oktatás újabb rendezé-
sétől 'kezdve számos szerz ő  jelenteti meg Önálló alkotását külföldi 
tanulmányai és tapasztalatai alapján. Az újabb műveken újabb és újabb 
külföldi pedagógus hatása érezhető. Ezeknek a szerzőknek írásait itt 
külön nem ismertetjük, mert a legkiemelked őbbek közülük a tanul-
mány további részeiben, akár mint pedagógiai írók, akár mint iskola-
szervezők, újból jelentkeznek. 

1868-ig megjelenik néhány hosszabb-rövidebb életű  pedagógiai 
folyóirat különböző  felekezeti érdekekkel, például katolikuspedagó-
gizi sajtó, protestáns, Izraelita. 1858-ban  indult meg a már említett 
vajdasági szerb nyelvű  pedagógiai közlöny  Slcolski list  címen. Đorde 
Natoăević  szerkesztésében. 1866-ban a lap szerkesztését Nikola Vuki-
Čev'iČ  veszi át ás  mellékletként hozzácsatolja  sz  első  gyermSkúságot 
Piijatelj mladeži srpske címmel. 11  

Szabadka népoktbatásügye els ő  részének befejezéseként szüksé-
gesnek tartottuk vázlatosan bemutatni azokat a haladó pedagógiai 
eszméket, amelyek felhasználásával a haladó tanítéság elindította 
országszerte harcát  sz  Új elemi iskola megszervezéséért, a vezérköny-
vek, tankönyvek és összefoglaló pedagógiai munkák megírásával pedig 
annak korszerű, a megváltozott társadalmi élet igényeinek megfelel ő  
tartalmi kialakulásáért. Nem foglalkozhattunk a sok jónevű  haladó 
külföldi pedagógus hatásáról ktilÖn-.külÖn, nem is szükséges, mert a 
legnagyobbakat Sa]zmamit, Pestalozzit, Diesterweget ás az ő  mun- 
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kái,k alapján  irt nevelési,  mó&zer~ munkák  [egjeleseb&jeit  övi-
den  bemutattuk és  ígybet~tést  adtunk a magyarországi pedagógiai 
irodalom  kiiaJiakulájsába  a polgári iskolarendszer  megaiapozásáiig.  

Meggyőződésünk, hogy az Új eszmék, vezérkönyvek és pedagó-
giai művek valamilyen formában Szabadkára  is eljutottak.  Jegyző-
könyvek, levéltári feljegyzések err ől nem  beszélndk,  de egy-egy ma-
gánkönyvtárbari  megtalált pedagógiai munka, mint p1. Mennyei József 
Általános tanítás és tanodai nevetéstan 1869-ben  kiadott mutekája, 
Losonczy  H. István Hármas Kis Tükör című  közismert munkája a 
ferencesek könyvtárában jogot ad  feltevésünkre. 
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130. 575. 

Talmud (hébek=tanulás): a misnának ás kommentárjának (gemara) gy űjtőneve; 
S Zsidó hagyományok, hitviták, bibliamagyarázatok hivatalos könyve héber ás 
arameus nyelven. 

Tóra (héber=tan, törvény): az ószövetség els ő  részének, Mózes Öt könyvének 
neve. 
Szabolcsi Miksa: I. m. 527. 
Simon Dubnov: I. m. 256. 
Kornis  Gyula: I. m. 77-7*. 
A szabadkai izraelita népiskola értesít ője az 1911112. tanévról. 
Uo.  
Uo.  
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Szabadkai Történelmi Levéltár: Városi tanács  jk.  1868.  febr.  13. 142613. 
Iványi  István: I. m. II. 333-334. 
Kalocsai  Irseki  Levéltár: luventus reg żi maioris gymnasii  Marja  Theresiopokázni 
Ordinis  S.  Farncisci Provinciae  SS.  Salvatoris ordine meritorum semestri  primo  
in ciassis relata  anno 1834133. (Az anyagot az  említett  levéltárban 1964-ben talál-
tam bejegyzés nélkül.) 
TJ0. Iuventus Gimnasij  L. R.  civitat żs Maria-Theresiopolitanae institutioisi pp. 
ord. S. Farnaiscż  Prov.  SS.  Salvat. eredita  e  studiis semestris prisni in classis 
relata  Anno 1840141. 
A  szabadkai  izraelita népiskola értesít ője az 1911 112. tanévről. 
Szabadkai  Történelmi Levéltár: Városi tanács 1868. évi  jk.  1426/3. 
Dr. D.  KiriloviĆ :  I. m. 44. 
Uo.  47. 
Strahinja Kosti ć : Avram Mrazovi ć . Spomenica Učiteljske škole  u  Somboru  
1778-1953. 32-33. 
Uo.  31. 
Milan  M.  Mraović : Uroš Nestorov żć . Spomenica Učlteljake ákole  u  Somboru  
1778-1953. 50. 
Dr. Kiss Áron: 1. m. 129-131. 
Mészáros István: I. m. 229. 
Dr. Kiss Áron: I. m. 147. 
Körösi-Szabó: Az elemi  népoktatás  enciklopédiája. Budapest, 1915.  rn.  20. 
Dr. Leon  Źlebnik: Oputa isiorija fkolstva  i  pedagoških ideja. Beograd,  1902. 108. 
Mészáros István: I. m. 231-232. 
Dr. Kiss Áron: I. m. 155. 
Mesterképz ő  intézet alatt tanítóképz ő  intézetet kell érteni. 
Mészáros István: I. m. 235-236. 

Dr. Lantos István: A haladó német pedagógia ás a magyar pedagógia  köziftti  
kapcsolatok a 19. század első  felében, különös tekintettel F. A. W.  Diesterwegre.  
Pedagógiai Szemle, 1970. 7-8. 676. 

328. Dr. Leon  Ziebnik:  I. m. 122. 
Dr. Lantos István: I. m. 679. 
Milena Lozanov:  I. m. 66. 
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SZEMPONT  

DÉSI  ÁBEL 

JEGYZETEK AZ ÍRÓI  SZUBJEKTIVITĂSRÓL  

A  művészeknél  mindig később  je]jentkeik  az  elméleti  tudat, mint a 
tudomány  alkotóindl.  A művészek mindig elsődlegesen alkotók és csak 
ritkán és elvétve  foglalkoznak művészetilk elméleti  kérdéseivel is. A 
művészi alkotás mint  á]keidó,  gyakorlati  olyarnat  azonban mindig 
létrehozza a maga elméleti tudását. 

Néhány év vagy évtized után többé-kevésbé minden m űvészben  
fe]merÜl  a kérdés, mi az, amit eddig megtett, milyen eredményeket 
ért el, s mindez hogyan viszonylik a tervek és lehet őségek  távlatához.  
Hogyan lehet tehát  ehnéletiieg  megfogalmazni és értékelni azt, amit  
szubjektívie  megtett útnak érez. 

A  hosszÚ  éves tapasztalat tehát elméletileg Íz felveti az Írói  
szubjektMtás  kérdését.  10Èy  Is mint elméleti tudatot az elvégzett mun-
káról ás ágy Íz mint  erkolesi kérdést. A művészi alkotás  er'kölmi  vo-
natkozása a művészet tár_inij  szerepét ás  lehetéségeit  vizsgálja. 
Mindez tehát az írói  szuibjektivitás  egyéni és  .társadallnii  lehetősége-
inek  kérdését veti fel. 

Mi az, amit ebben  sz  értelemben Írói szubjektivitásnak neve-
zünk? Mi az, ami emberi  egyenzsegunket  művészivé formálja, művészi 
rangra emeli? Miben teljesedik ki az alkotó ember m űvészi  mivolta,  
művészi értéke? 

Az Írói  szubjelcťMtás  az író sajátos  lelkialkata,  egyénisége, sajá-
tos művészi felfogása és  életszemlélete.  De ezek a kérdések csak akkor 
nyernek konkrét  értelmet, ha olyan emberről van szó, akit megjelent 
művei alapján írónak nevezünk. Ez az elnevezés nemcsak a  fogla]ko-
Zását  ás  életoé]át jelõli  meg, hanem  tevékenységének a művészi jelle-
gét, művészi értékét Is. Ez közvetve már magában foglalja azt is, hogy 
ezen  sz  úton bizonyos eredményeket ért  eL  s aki eljutott  valahová, 
azt a  rnegbett  út alapján olyan utasnak nevezzük, akinek egész életét 
ez az Út határozza meg. Mert Út van mögötte és Út van el őtte is. 
Az irodalmi életnek, irodalmi alkotásnak az útja a számára éppoly 
bizonytalan és  meglepebésékkel  teli, mint másoknak, akik mindezt 
csak  kívühiSi szm]é]ik. 
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Ha az Író a megtett Út k&4ben ti fel önmagának a 
hogy mi az isdalom, ás hegy miért kell évekig ás évtizedekig írni, 
akkor e banális ás gyakai kérdések mögött ott  vn  egész életének a 
lényege. Ott van e hivatás minden  tragikurna  és  nehémége.  Minden 
értelmes és értelmetlennek lázó hosszÚ utazása is. 

Az író elméleti tudata e k&idéseicnél olyaT fáklyához hasonlít-
ható, amely csak visszafelé világítja meg az  utat. A kérdések fényiénél 
csak azt láthatjuk meg  titábban,  amit tettünk, s azt, hogy miért 
és kinek tettük. Hogy mindebből milyen Új helyzetek és új alkotások 
jönnek létre, hogy az célok és megoldások, milyenek lesznek és 
milyen értelmük lesz sz író ás a kortársa(k életében, azt i& mindig csak 
utólag lehet megítéhiL San~  nem egyszer csak akkor, amikor már az 
író nem szó]Jhat bele a kor ás a művészet Örök vitájába. 

De kérdezni ás kutatni e k&dések értelmét az író számára néha  
kínosaibb  ás nehezebb feladat, mint maga  sz  alkotás folyamata. Eis ő-
soďbazL magának az írónak fontos, hogy minduntalan feltegye magá-
ban ezt a kérdést, ás hogy ennek minden kételyét ás keserűségét át-
élje. Mert át kell élni nemcsak a kérdés hangját ás enibezi értelmét, 
hanem a társadalmi ás történelmi voiiatkozásokat is. Az Írói szubjek-
tivitás lényege az, hogy a társadalmi viszonyok minél teljesebb áté-
lésére ás kifejezésére törekszik. Az Írói szubjektivitás embeTi  ás m ű-
vészi értelme az, hogy állandó kapcso]atot Igyekszik teremteni a m ű-
vészi szubjektum ás a társadalmi folyamatok közt. 

Az  Írói zubjektMtás lényege az alkotás. Az író tehát a társa-
dalmi valósággal való állandó kapcsolatban éli át a maga korát és 
műveiben újraalkótja  ás kifejezi ezt a valóságot. Ez az újraalkotás 
nem tükrözés, hanem alkotás, alkotó kifejezés. A tükrözés tényét csak 
az ember &'2iékszerveire vonatkozólag használhatjuk némi érvénnyel. 
De ott, ahol a művészi alkotás, a művészi képzelet tényeiről van szó, 
ez a kifejezés a művész ás az alkotó folyamat közötti viszonyt megha-
misítja. 

A tárgyak ésżlelése, a hangok hallása, az objektwok tapintása 
kétségtelenül a való világ tükrözése az  ember  érz.ékszervein keresztül. 
Az csak a fennálló dolgok regisztrálása az ember tudatában. Igy ve-
szünk tudomást arról, ami van ás hogyan van. De ez a pusztán csak 
az észlelésre korlátozódó megismerés, ez a tükrözés az emberi képes-
ségeknek ás sajátosságoknak csak igen kis rét fejezi 1cL A dolgok 
itt csak elkezdődnek. De a lényeg a folytatásban, az alkotó folyamat-
ban van. A dolgok tudomásulvétele azotiban  csak egy hosszÚ folya-
matnak a kenietét fejezi ki. 

Amikor az író először  pilbantja  meg azokat az embereket ás ese-
ményeket, akikről, illetve amelyekről évek múlva regényt fog Írni, 
akkor még ő  maga tudja a legkevésbé, hogy milyen utat kell még 
megjárnia, amíg  az  elkészült mnÍlig eljut. Az, anti kezdetben informá-
ció ás  tükr~ volt,  az  évek  folyemÁii  átalakul  múv~ képzeleétté és 
ailkotássá. Igy a kezdeti állapot, a  kedeti  tények, események ás em-
beri helyzetek oly gyökeresen átalakulnak, hogy azok semmiképp sem 
nevezhetők többé t  rüzéek. 2pv  ez jelenti a művészi képzelőerő-
nek, a művészi alkotásnak a lényegét. 

Ennek a tÜkrözési elméletnek a cáfolatát a hétköznapi életben 
15 megfigyelhetjük. Ha agy  etnbezsoportnak  le kell írnia vagy elmon-
dania, mit látott egy kirakatban, akkor coak Ida eltérések mutatkoz-
nak a leírások közt. De amint az emberi viszonyok, emberi kapcsola-
tok ás jelenségek kerülnaik sorra, azonnal megmutatkoznak a lényeges 
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elérésk.  Ha tíz embemk kell elmondaTâa egy megtörtént eseményt, 
mofldjuk egy utcai 7Jkedést, vagy egy közlekedési szerencsétlen-
séget, azonnal kiderül, hegy mindenki mást látott, illetve másképp 
látta azt. Hol van hát itt a hiteles tükrözés ős a valóság pontos leírása, 
amit a tükrÖzés megkívúnna? 

A niűvósznél az alkotás mindig teremtés. A valóság serkent ő  ős 
ihlető  tényei alapján jön létre az új m űvészeti alkotás, és ennek sem-
mi köze sincs a szolgai másoláshoz, a tényképezéshez, a pontos leírás-
hoz. A művészi alkotásban a döntő  szava a művészi képzeletnek van. 
A társadalmi valóság a művész számára holt nyersanyag, amelyet ő  
formái újjá, élő  művészi valósággá. A művészi alkotás által kezd Új 
életet a holt nyersanyag. 

Ott, ahol aJkotásról van szó, mindig új jelenség jön létre a t őle 
egészen különböző  jelenségek alapján. A művész ebben is a természet 
versenytársa akar lenni, de épp abban, hogy nem utánoz, hanem az-
által, hogy egy dologból mást hoz létre. Ha a niűvésznél fel is bukkan 
sz  utánzás vágya ős formai megoldása, akkor ez mindig a másik mű-
vészre, a másik művészi alkotásra vonatkozik. Az igazi utánzás csak 
az epigonořknál és tanítványoknái jön létre. Ës addig tart, amíg a fia-
tal művész meg nem találja a maga egyéni, önálló kifejez őeszközeit, 
amíg ki nem növi a keresés szűk kereteit. Amint azonban érett és 
önálló művésszé válik, azonnal leltárul előtte az ilyen utánzás meddő  
ős értéktelen volta. Az ~és egyéni stílusú m űvész senkit sem utá-
noz. Csak önmagát akarja kifejezni a művészi alkotás folyamatában. 
A fiatal íróknál figyelhet meg talán a legjobban az utánzás időszaka 
és annak ievellkőzése. A könyvéhnények nyomán létrejövő  írások ké-
sőbb mint értéktelen ós kezdetleges próbálkozások maradnak meg, de 
az igazi életmű  keretein kívül. 

A tükrözés kérdésénél gyakran felmerül a fénykép példája. Aki 
azonban huzamosabb ideig foglakozott fényképezéssel, az igazán tudja, 
hegy egy ős ugyanazon dolog százféleképp örÖkíthető  meg anélkül, 
hogy. a Íényképezett objektumot a legcsekélyebb mértékben Is meg-
változtatnánk. A fényképezés ős a kidolgozás számos módja lehetővé 
teszi, hegy például egy kerti padot sokféleképpen orolu.nk meg. 
Ha tehát a technikai eszközök által ]éürejött reprodukció ős tukitzes 
lehetővé tesz olyan sok kísérleti  je]]egű  ős változatos formai niódo-
sulát, akkor miért kívánjuk ás kĺváLnhatjuk meg az embertől ős fő-
képp az  alkotó művészből azt, hogy mindenről egyformán ős egyne-
műen nyilatkoák? 

Az irodalom lényege a valósággal szembeni aktív kritikai vi- 
szony. Az inydi'alom nemcsak széles távlatot ős freskót fest a maga 
koráról, hanem kinitikai ért&elést Is ad róla. A m űvész látja ős alko- 
tásaiiban megtalálja kora társadalmi valóságát, de egyúttal azt is jelzi, 
hogy ebben  mI  az, ami másképp is lehetett volna, mi az, ami e for- 
májában az embertelenség, a szolgaság, a megalázottság ős a pusz- 
tulás képét adja. E képeseég nélkül semmit sem ér az, hogy valaki 
szép ős folyamatos inondatokat  Ír lé ős azokat élvezetes ős kerek tör- 
ténetté alialkítja át. Az irodalom lényege, hogy valami fontosat ős étide- 
keset tud  eknondani  erről a rvtilágról ős ezekről az emberekről, akik 
közt élünk. Róluk kell tehát írni ős nekik. De ágy, hogy az írott 
szó állandó kňtikai felniérés  ős általános emberi önvizsgálat Is legyen. 

Ez kétségtelenül némi prófétai szigort ős pátoszt ad az irodalom- 
nak. De ez a jelleg, ez  a tulajdonság mindig Is a legnagyobb művé- 
szet tulajdonsága és hivatása volt. Ez a kritikai hang ős.  önvizagálat 
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azt fejezi ki, hogy a fenná lló dolgok nem öiök  életú  és tökéletes,  
hiezn  múló, ál'Ubzó és tökéltlËi 	be tiíitirk. Bz&et pedig 
á]hhdóaai Változtatt, .jait,  ú) 	tă1żĺ  kel!  €  az  é~  lét  
enbetségének  ă  Véde]iÝfl. A pÍ Ćďéti ~ az  igazi  ihűv€bn  
a művészi  kényzec ei&1iéiýekérrt jöh  létre ás Îtérii  égy  é]&re adt,  
már a  d<>Igk>:k előtt  nieglet'ő  tendenciát  fejez  d. A  tá±adalnii  valóság 
az, ami ki  szokta provokálni a  művás*ből éžt  a  kritikai ínéta!rtást.  
A művészetek története bőséges bizonyítékot ad arra, hogy még a  
légsze]ídebb  lélek is könnyen profétává válik,  ha szetnbenéz  egy olyan  
társadalmi  és  t&téne]mi  helyzettel, amilyen az elmúlt  híisz  évben a 
vietnami  tárLsadalrtli  valóság volt. 

A szép és  kellemes  szórakozás a művészet egyik segédeszköze. 
Ez teszi az irodalmat élvezhetővé és művémi jellegűvé. Hasonló funk-
ciót tÖlt be,  misit  a szép  egoffiagolás  az  áninál 'ragy  a  ~csoko-
ládémáz  a keserű  orvcégbknál.  Az  i1íina  és  kegyetlenül  sivár 
művészet elriasztja az  embt mielőtt  ntég  hozzányúlt  Volna.  Ezt az 
igazságot jól tudta például Brecht Ja, aki a  pólgáiri ±űvészet  és a pol-
gári  társadalom keliékeit  ás  esriközeit  nagyszerűen fel tudta használni 
a polgári  t&ada1oÍi  ás a polgári  niűvet  ellen. A társada lmi élet 
betegségeit, veszélyeit ás  mérgeit  a művészet mindig fel tudja hasz-
nálni ezek gyógyítására és  túlihaladására.  

A szép és kellemes  szórakozás Is lehet  iroialooi,  de ez mindig 
csak a felszín életét adja  felsźüieseiL  A múlÓ divatok ás felszínes 
ízlések hullámain nagyon is  kőnxiyen  és  gyo~ s -ódjhanink  a gyors 
feledés felé. Ami így űzik  sz árral  azt  az  ár él Ja  tëńieti.  Az iroda-
kinitörténet  mindig csak a legkiválóbb írókról beszél. Pedig ezek a 
művészeik csak egy kis  csoprtot  képeznek a  hatalizias  sereg közt.  Ěs  
a néhány száz vagy néhány ezer író végül Is nyomitalamil eltűnik és 
megmarad az a néhány, aki tartós értéknek bizonyul. 

Az Írói életnek és iiiiĺhkán8k a legkiiiź bb ké~ mindig a 
kezdetnek, a &iegiiyibásnak, a helyes iráhy IdV*1é~nak a kérdése 
volt Mert a  kézdeiben rosszul vála.sztrott 11~  és módszer  évekre 
Văgy  évtizedekre mesza1Ýja á kés őbbi helytelen  n~~ kéiiyszerű  
tévedéseit. 

Később a  súlyos tevedeseket  egyre nehezebb lesz  helyirehczna  es  
levonm  az ebből  adódó tamilságokat  Az  iroj lehętőségék megvaló-
sulása mindig a legfontosebb ]‚étkéildés  volt  sz  irodalomban... 

Mert minden nép  kodalniá Mtalmaá pédaanyagot  ismer arról, 
begy  kezdetbeii  a  t~~ írók  kbb  az  âtl~ dvatáru tëniiel ői  
lettek ás inã~ lti~ j  Łent h~ lrôí és  ein-
hérl taasztatatak köibeii mégIseak gyarapcidott. t:'J#yamkkor szániÔs 
ólyaii  esetről is  tudunk, aróikór,  a  kittó ±mi żikn  ás  . ë3rie er6s&l45  
önkritika  creclúi&iyek&it à kezdetben  átlago~ nlAii&ítétt  író egyre 
nagyobb ás  ke]lemeś  úiéêl~seket śzrëz kritik śaiik  ás olvasói- 

De  ahlies,  hogy es a  fejlddés  a  lehetősegből kivívott valosággá 
váljék, Inándenekelőtt arra väti szükség hegy az író egyre  nágyobb 
bangsů]Jyal  ás  kéte]lyel tegye fel a kéz": miért élek ás iniél-t írok? 
Mert  egárz  élete és frói útjã úttól függ, begy  éte  ă  kidé hbgyăn 
tud válaszolni. S a feleletet nem szavakban  ás  nylatkbátekbai  kell 
megadni, hánein az iro'bt ]katk iiiílvészi hárigjábsil  ás  inűVá Źi int-
ngébe 
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A művészi alkotás a maga értékeit és m űvészi jellegét  az  idő  
kirostáló és kiértékelő  folyamatában tárja fel. Ebben a folyamatbari 
díszletek és színek megfakulnak, a mesterséges, élettelen formák le-
,hámianak ás eltűnnek. A szépen hangzó történetek hamisítványokká 
és Üresen kongó, olcsó beszéddé válnak. Az élet társadalmi valósága 
ás történelmi folyamata kegyetlenül túllép rajtuk, habár ő  hívta létre 
ezek létezését. 

Ebben a folyamatban az író minduntalan felteheti a kérdést, 
hogy honnan jövünk és hová megyünk. Az igazság keresése megad-
hatja e kérdés értelmét, de ez csak kezdetnek elég. Ennek a kérdésnek 
a belső  izzása, emberi hitele Is kell hogy legyen. Az írás igazi gyökerei 
az emberi lét fájdalmában ás vívódásaiban gyökereznek. A tiszta, 
friss vízért nagyon mélyre tkeU leásni. De a mélység nemcsak •a munka 
fáradságát kívánja meg, hanem  sz  átszenvedett élet válságait ás Ön-
vizsgálatát Is. A pokoljárás adja meg mindig  az élet és  sz  irodalom 
egységének az értelmét ás értékét Is. 

Fecseg a felszín, hallgat a mély - mondja József Attila ás az 
írónak ezt a hallgató mélységet kell szóra bírni. Ez már csak azért Is 
nehéz feladat, mert a fecseg ő  felszín itt van előttünk és mindig köz-
vetlenül szól hozzánk. Mindjárt megpülantjuk, azonnal észreveszünk. 
A hallgató mélységet azonban csak igen fáradságos munkával lehet 
szóra bírni. Le kell utaznunk a hallgatás mélységébe, hegy onnan fel-
hozzuk ás kimondjuk 'fájdalom titkait. 

Az írói életnek ás hivatásnak a fő  kérdését így fogalmazáatjuk 
meg. Hogyan éljen az író, hogy az élete a megírt m űvek forrása és 
igazi hitele legyen? Mit tehet ás mit kell tennie, hogy .a biztató kez-
detből nagyvonalú kiteljesedés is legyen? 

Az írói munka mindig tudatos kockázattal is jár. Ez a kockázat 
legfőképp azt jelenti, hogy a művek igazi értéke és társadalmi vissz-
hangja rendszerint megkésve ás megváltozott formában jelentkezik. 
A kései utókor mindig mást lát a műben, mint a maga kora. De ezzel 
a kockázattal számolni kell. Ebb ől a tényből kell kiindulni minden 
vállalkozás előtt. 

A könnyű  ás könnye]niű  szórakoztató irodalom mentes ebb ől a 
kockázattól. Mindig biztos sikerre vágyik a kockázat ás a kaland ve-
szélye nélkül. Művelője az irodalomból ás az Irodalmi életb ől csak a 
szép és hasznos dolgokat akarja megtartani. Ezért mell őzi a hivatás 
nehézségeit ás 'veszélyeit. A siker érdekli, vagyis az irodalmi siker 
konkrét kiiejez&je, az ebből származó anyagi jövedelem. A gyors ás 
biztos eredményeket várja, ás közben számára teljezen mellékes, hogy 
ezt milyen eszközökkel éri el, ás hogy lényegében milyen értéke Is 
van a műnek. A sikerre pályázó író logikája ez: anti jól jövedelmez 
ás ami népszerű, az feltétlenül jó ás hasznos is. Ily módon az irodalmi 
művek értékének a (kizárólagos rfokmér ője a siker lesz. 

A gyors ás feltétlen sikerre pályázó író magáévá teszi a keres-
kedők ás pincérek legfőbb elvét, hogy a vevő:nek mindig igaza van. 
Neki tehát érdeke, hogy minél jabban keljen az áru, ás hogy ezzel 
a vevő , vagyis  az  olvasó meg legyen elégedve. Az ilyen író a piacra 
termel áss művészi alkotást kiegyenlíti  az  Ipari termékkel, amelynek 
épp olyan áruélete ás áruszerepe van, mint a cip őnek vagy más hasz-
nálati tárgynak. 

Ezzel szentben az igarzi  író maratoni futást vállal. És nemcsak 
az idővel ás a terep nehézségeivel küzd meg, hanem  saját em~ 
gyengeségeivel is. A  gyocs népszerűségre törekvő, a szórakozást ki- 
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szolgáló író mindig Úgy áll az olvasóval szemben, mint a keresked ő  a 
vevővel  szemben.  Tudomásul veszi az igényeket, a közízlást és a piaci 
helyzetet ás ennek megfelelően felveszi a rendelést és eszerint dol-
gozik Is. Ügy vise]kedil, mint a pincér, aki nemcsak a tizetésért dol-
gozik, hanem azért Is, hogy minél több borravalót kapjon. Amikor sz 
ilyen író kapcsolatot teremt sz olvasóval, akkor csak sz érdekli, hogy 
mit várnak tőle, mi az, ami e pillanatban jól jövedelmező  áru lehet. 
A kritika hangja csak mint egy távoli ás idegen hang szól bele e 
kapcsolatokba ás ez lényegében nem Is változtatja meg sem az író, 
sem sz olvasók nézeteit. 

Az író e helyzetben valamilyen kirznában  (ás néha öntudatlanul 
is) piackutatást végez, mert tudni akarja, hogy milyen áru kell ás a 
korizlés változásai ás hullámzásai milyen kihatással vannak az irodal-
mi ízlésre és témaválasztásra. 

Ezzel szemben az Igazi író igen keveset tör ődik az olvasóval és 
a körülményekkeL Többé-kevésbé Úgy gondolkodik, mint Stendhal, 
aki jól tudta, hogy műveit csak néhány évtized múlva fogják meg-
érteni ás értékelni. Munkája szórt is Oly nehéz, mert mindig új tere-
pet jár be, mert Új hangon ás Új dolgokról akar beszélni. Ezt mindig 
csak Idővel és a körülmények változásával lehet megszokni. Az Ilyen 
újszerűség csak az új légkörben nyeri el igazi értékét ás életét. De 
az új légkör létrejöttéhez ezek a m űvek Is  homájárulnak. Az igazi 
író tudatosan ás nyugodtan vállalja ezt a kockázatos ás nehéz sorsot, 
ás azt Is tudja, hogy sokáig csak Így lehet jó. Ösztönösen és biztosan 
kerüli a 'gyors és olcsó népszer űséget. Ugyanakkor azt Is tudja, hogy 
egyes művek néha az író akaratán kfrvil Is igen śikeresek  ás nép-
szerűek lehetnek. & vannak oly esetek (igaz, ritka esetek), amikor 
a magas irodalmi színvonal együttjár ás együtt járhat a népszer ű-
séggel. 

Ezt a jelenséget azonban úgy könyveli el, mint egy előre nem 
látott jó ás szerencsés véletlent. Ez ebben a formájában mindig a 
szerencsejátékok véletleneihez hasonlít. 

Az író kritikai öntudata azonban megveti az olcsó sikereket és 
a gyors népszerűség ellen küzd. Az Igazi Irodalmi népszerűség rend-
szerint lassan jön ás nehezen ár ide. Utját a kemény rnimka ás az 
évekig, évtizedekig folytatott harc kíséri. Rendszerint már csak az Írói 
pálya végén ér el hozzánk. 

A művészetek ás tudományok útja mindig a hosszabb ás nehe-
zebb Út. Aki ezt váhatja, az tudatosan száimoZjon ezzel. Ha véletlenül 
néha könnyebb Is megjárni, ezt tekintse a ritka véletlen eseteinek és 
re  az általános törvényszerűségnek. Ez természetesen a nehezebb és 
hosszabb út, de egyedül az vezet el az igazi célhoz. 

2. 

Az egyszerűségthez ás vti]ágoesághoz hosszú ás nehéz Út vezet. 
Ha e]indultunk ezen az úton, akkor vá]lalnunk kell a kibogozás ve-
szélyeit ás a  paradoxonak  néha meghökkentő  ás ellenszenves Igaz-
ságait Is. 

Kezdjük hát a paradozianckkal. 
A  fital  író számára  az  a  legáťta]masabb  ás  legkárosabb,  ami a 

legvonzóbbnak, legérdekesebbnek  tŰnik.  A tiszta irodalom ás a tiszta 
irodalmi élet. Mert ez valójában  már csak annak való, akinek nem- 



Igen akad sok keresnivalója az életben és végül Is a kényszer ű  ma-
gány ą  szorul  via.  A tiszta Irodalom mint életforma az élett ől való 
távJodásnak, az élettől Való  búcsúzásnak a jele és kifejezése. Az 
irc*ialom õéba pedig az, hogy az olvasót közel hozza az élethez, hegy 
új ablakot tárjon  «el  a velő  világ felé. Az író számára az irodalom 
műve]ese azt  sz genyt es kote]eget jelenti, hogy intenzívebb, teve-
kenyebb, sokoldalúbb életet éljen, hogy ennek eredményeként a meg-
írt művek is gaadgabbak és ůtelesobbek legyenek. 

Az é:Ietitek tehát az irodaloni felé kell miittnl, sz irodalomnak 
pedig az  élet felé. Ez a kettő  egyet jelent, egyazon lényegnek a kife-
je2iését jelenti. A fiatal írónak azért kelt szeretnie és ismernie az 
életet, hogy jobban és emberilbben írjon. Az irodalmi m űveltség pedig 
arra való, hogy fogékonyabb ás érzékenyebb legyen az élet jelen-
ségei iránt. 

A fiatal író igyekezzék minél teljesebb és gazdagabb életet  élnL  
Ismerje meg a maga korát ás kortársait. Ismerje meg minél jobban 
az Irodalmi viszonyokat és tkórúhnényeket. Nappal dolgozzon, utaz-
zon, beszé]gessen az erniberekkel. Este olvasson, tanuljon, írjon. 

Lehetőlég kerülje a művészek és bohémek állandó társaságát, 
a klubok és kávéházak világát, a szalonok mesterséges életét. Az iro-
dalmat ás sz életet kell alaposabban megismernie és nem a m űvészek 
magánéletét ás emberi tulajdoiiságait. A fiatal író úgy éljen, mint 
• többi szorgalmas munkásember, aki kömény munkával keresi meg 
• maga kenyerét. Egész 'életét és szabad idejét csak akkor szentelje 
az irodalomnak, amikor már elérkezett oda, hogy ezt Is megteheti, 
amikor megjelent irodalmi művei ás ezek hírneve lehetővé teszik, 
hogy ezentúl  az  Irodalomból Is biztosan megélhet. 

A fiatal író 'tehát k&ti]jë sz írödalnil élet felszínét. Ne beszéljen 
létti-n$nion  az irodalomról niindenk żtnek. Ha csak lehet, haflgassá 
el azt, hogy író, és hogy szereti a könyveket. Ezt lehet őleg magán-
ügynek tekintse. Ezért ne igyekezzék barátságot, szereknet, ţ i'otek-
ciót, előnyöket és más földi javakat szerezni magának azáltal, hogy 
minduntalan írói munkájával hozakodik el ő . 

Mindezt azért Is fontos minduntalan elmondani, mert a fiatal 
írók nagy része az irodalmat a lnttál&Ódásban, a  kápze]ődásben, az 
ihiet várásában látja. Az iblet azonban nei'ti látogatja meg a kista 
és napbopő  en*'ereütet, hanem, azokat, akik életüikke Ę  galnkal 
munkájukkal kiérdemelték a kegyelt. Az ihiet ugyanis szerencés 
ötletsűrítés, a gondolkodás és  ké?zelt  szerencsés koncentrációja és 
alkoio működése Haonlo a jel mukodő  motorfhoz Ahhoz pedig, hogy 
egy, motor jól működjék, nemcsak  használni, hanem jól Is kell  gon-
dc2aL 

Á naplopás mint Üres semmittevés, mint serim&ttev ő  élet csak 
sz  Üres  Irodalmi  fomiallzrnus alapja lehet. Aki pedig  az  egyik kávé-
házból a másikba vándorol, aki sorra jáxja a klubokat, szerkeszt ősé-
geket ás más irodalmi (helyeket, a±inak végül nemigen marad Ideje 
sem az írásra, sem az olvasásra. Az, amit közben látott Vagy hallott, 
csak a felsžfiiies, Üres pletykák ás  üiës szócéţ 1ésëk  világát jelenti 
számára. 

Az ilyen kávéházi ás k]tmibélétet é18 írök Ł Ú egy átlagé"t 
ismernek meg  jóbban:  a kávéházi pincért. És mivel ily módon kelii 
az élet sem  az  irodalmat nem  iszne±étik  meg elég jól  mWben ok-

tákolt izmaik papírízűek és  ine Ďeraéges  ‚t  $rnak  fel. És 
a  téniavá]asztásaál  Is  messzemenőed  ez a kávéházi világ szabja meg 
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Írúsaik  tárgyát ás  haznét.  Köny'v'eik hősét is  xides-iut mű sz 
kartársaikról mintázzák,  mert Őket cismenk a legj~ Igy egy olyan 
fw, ą  Iyct 4111 e'ő, hogy uiidęgyik  ír egy4t1a4 zôhâ'tty írótársá-
nak  'nodeUje  is 

Ha elemezzük a  magyar isOda]oan történetáiek sz utóbbi évti-
zaieit, akkór ineglępetten 1thatjuk, milyien szey és sekély a 
magyar Írók modefljnek az átlagos lelóhelye. Si ă  lelőhely ä  k&v&  
házak,  kkibok  es .sżex'kesztősegek vilagaban talăJható  meg Ami itt 
látható ás haiiiható, az töb szörósen is belekerült az irodalomba. Ani  
pedig itt nem fodult elő, sz az irodaionból Is hiiáiiyk. Az Írók éle-
tének csak két felár'iasttŐ  1hetősége nwadt: hą  bevonult katonának 
ás a frontra keret, v ągy ha börtönbe jutott. Sajnos  a k(i1ďÖldi ezníg. 
ráôk  sem  segítettek nagyon a helyzeten. Az emigzns Írók nagy 
része kii}öidön is folytatta a ‚pesti (kávébázj életet. A  vákás  csak 
az volt, hogy most nem  pesti kávéházban ültek, hanem külfö]Jdiben. 

Ha tehát  sz  Írók folyton egymásról Írnak, ez sajnos egy kény-
szerhelyzet eredménye.  Mżidenkj arról Ír, arrdt a legjobban ismer. 
Aki csak a káiházak és klubok vi1g4t ismeri, az osak róluk Írhat. 
Hogyan is irjon a gyáirt inunkásolcrâl vagy a paraszbQkrol az, aki 
egész nap a kávébábaii van 

Ezt az  41at1an helyzetet még fokozza Is, bqgy udape şt niu-
csak az  orszg f&yárosą, de 'Isdeą  ku:ţţurálgs elet 1ozărol4pş  
kozpontja  is Itt kell teh4 ţ  az írónak élnie,  iá Ón ţiyę ben akar b4-.  
dogulm A vek€n elő  Iro közelebb van sz ás b ővebb isme-
retekkel rendelkezik, de egy ůttal ndhezébbeii is tud ljUtnii a könyv-
kiadók, a színházak, a rádió, a televízió, a fihn szérkeszt őiliez ás 
irányítóihoz. 

Ez  a helyzet szükségszerűen eredrn*.nyezi azt, hogy az irodalom 
és sz irodalommal foglalkozók egy zárt tirt alkotnak. Aki belül van 
a körön, azirodalmi életet ól, de nem ismeri az életet. Aki kívül van,  
az  lehet, hogy bővebb neretekkel  ás  nagydbb élettapasztalattai ren-
delkezik, de nehezebben tud az irodaim[ életben boldogulni, vagyis 
nehezebben tud n űvęmek kiadót és szerkeszt őt találni E helzęt 
ereąmény az a sajátos ás a vérfertőzéshez hasonló helyzet, hogy 
az írók írókról írnak, műveiket  sz iro] olv.assk, ąz irók ítelik 
bírálják meg Az olvasok pedig furcsĄlya knd*, hogy életük xnÍęrţ  
rekedt ki ebből a zárt koiből Miert iieii rnak az ok a gyári mun-
kásról,  sz ia'odaiorntói távollevő  egyszerí kl~er4 ezre ől? 

Ez a művészi véxďertŐzés azt jelenti, hogy  az  Írók barátai, ellen-
ségei, riválisai, ismerősei,  model1jei, bírálói, olvasói  mind írók, szer-
kesztők, irodalosujniai vagy kultúrával fglaJkozó egynek. Az írók 
netk írnak, velük beszélgetnek és vitatkoznak egy életen át. Igy 
bármi Is történik, minden a család keretein ęlüil marad. Hogy e szűk 
koron kívül nülyen emberek élnek, az számukra titok marad 

Ideje volna már eW&Zer me:  és elemezni azt a szomor 
tényt, hogy a magyar  roąaloni eszegenedsébz ml,en nagy resz-
ben járultąk hozzé a iwes p ť  kávzak  Mert egy seręg rr ągyar 

o csak annyt twk4tt es  14t4ýtt  a  UM4algx eletből, aaiennyit â 
ház ablą ájból látni lehétptt. 

Ez az  életniód azükségşzerűen a magyar  iiudaiom e]szęgényę-
4áséhez  vezetett. Az élet változatossága és gazdagsága  kiszwult  a  
műveikből  ás helyette egy csoport író ás művész különféleképp  mm- 

565  



tázott  modellje vagy  torzkepe  köröz  sz  irodalmi életben. Igy tehát 
egy mesterségesen lezárt kör alakul ki, ahol csak a rokonok érint-
keznek a  rokonokkal.  

Az Írók nagy része azonban még mindig ebben a b űvös körben 
él, egymásról Írva, egymást mintázva egész életükben. T alán ezzel  
magyará2bató sz  is, hegy miért van Oly általános egyoldalúság az 
Irodalmi életben. Igy az átlagos  helyzetek, emberi sorsok, típusok  cso-
partosan bukkannak fel egy sereg író műveiben, mintha csak  titok-
ban  Ö  zebes2Jélte ĺk  volna, hogy mindenki ugyanazt  a témakört És  
emberesopatibot  Írja meg. A kávéházi távlatból kialakult életmód szék -
ségezerűen  lett ilyen. 

A  fital  Írók fejlődését És  niunkáát  veszélyeztető  jelenségekről 
írtunk És közben  a magyar irodalom bizonyos gyenge oldalait és be-
tegségeit is  feltártuk.  Az ebből adódó következtetéseket mind en  író-
nak magának  kell  levonnia. 

3. 

Az Író életében a műveltség mindig csak alakító, formáló, irá-
nyító  tényez&ként  jelenik meg. Ha ez a harmonikus viszony  megbom-
lik  az Élet gazdagsága És a műveltség elvontságra csábító jellege közt, 
akkor a fejlődés vagy szegényes  primitvűzims,  vagy  pedig egy élet-
szegény, papírízű  eklektikus  in~ktualizmus  felé hajlik. Az ideális 
viszony És helyzet az, amikor  mindkettő  egyensúlyban van egymás-
sal. Sajnos ez mindig csak mint távoli ideális eszménykép jelenik meg. 

A műveltség szerepe az író Életében az, hogy minél szilárdabb 
kapcsolatot teremtsen  sz  élet és  az  irodalom közt. E szerepet a mű-
veltség azzal éri el, hegy tájékoztat, felmér,kritíkailag  felülvizsgál, 
kéteikedésre tanít. A műveltség msik  értelme, hogy helyes egyen-
súlyt, helyes harmóniát alakítson ici a kritikai és önkritikai érzék közt. 

Az Írónak minél  jóbban  kell ismernie Önmagát és kortársait. 
Ismernie kell azokat a lehetőségeket És korlátokat, amelyek megha-
tározzák És  megformálják  az emberek Életét. Tehát  másokból  kim-
dulva  kell önmagához eljutnia. A művészt  szníjektivítás  értelme az, 
hogy egyéni hangon  És módszerekkel fejezzük ki a mások életér ől 
alkotott  viiágkÉpünket.  Ezért az önkritika é€ a  szkepticizmus  az író 
természetes  magjatartásának azáznít.  Az írónak jól kell  ismernie a ma-
ga korát és világát. De ugyanakkor azt is kell tudnia, hogy m indez 
milyen  lehetőségeket rejt magában. A szemlélet a kritikai és  önkri-
tikail  felmérés nélkül csak  mechanikus  adathalmozás, csak gépi lel-
tározásnak számít. 

A tények ismerete  és a tájékozódás az  eLső  fok. A kritikai érté-
kelés  a második És végül  sz  önkritika a harmadik. Az Önkritika igazi 
szerepe És jelent ősége épp a művészi és tudományos  alkotások létre-
jötténél És végsé kifarsnálásáněl  alakul ki. Az önkritika hiánya mindig 
beteges elváltozásokat okoz a m űvészi És tudományos alkotások kiala-
kulásánál. Az alkotó egyensúly megbomlásához vezet. Az ilyen alko-
tók mindig megszépítő  távlatban  látják önmagukat, ugyanakkor má-
sokról csak sajnálkozó vagy  lebecsiilő  véleményük van. Ennek a mű-
vésztípusnak egyik  legkk[vóbb, legpatologikusabb  esete Szabó  De ő  
példája. Példája nyomán ezt a világképet úgy jellemezhetjük, mint 
egy sajátos intellektuális  tudatbasadást,  ahol  sz  És a TE közt 
állandó ás egyre mélyülő  szakadék van. Az ilyen író  Pinje  egy hegy 
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csosáról sznléU  a vélt szakadékban sínylődő  TE világát és róla 
csak a keserű  pamflet hangján tud írni. Ugyanakkor az ÉN világa 
előtte a magas hogy csúcsain tündököl valami isteni, túlvi'ági fényes-
ségben. Az ilyen mú~ képtelen igazi kapcsolatot teremteni a kül-
világgal és embertársaival. Szabó Dezsőnél mindez azért Is Ilyen ki-
rívó példa, mert Ő  erényt és követendő  példát csinált világnézetének 
a patológiájából, a maga hamis tudatából. És nemcsak erényt, hanem 
harci fegyvert ás harci módszert is. Az író és a m űvész életében rnan-
dig tragikus k&vetk€zinénnyel jáihat az ilyen hasadás az ÉN és a TE 
világa közt. Ez a világnézeti ás  le]ki síkon egyaránt lejátszódó dráma 
abban különbözik a  szkiwfiién  tudathasadástól, hogy a szkizofrén 
egyén még egy emberként éli át Önmagát. Az ő  tudathasadása a közte 
ás a világ közt fennálló viszonyra vonatkozik. Ott tehát a szakadék 
közte és a mások világa közt alakul Id  ás mélyül el. A mások életének 
lenézé.se, titkos gyŰIülete ás elvetése közvetve mindig azt jelenti, hogy 
az Önmagával elégedetlen ember mások iekicsmnyílésével akarja a 
maga jelentőségét ás érdemeit elnagyitani. Az önkritika hiánya niin-
díg a művész egyoldalúságát, fejlődésî nehézségeit ás gátlásait fe-
jesá ki. 

A harmonikus ás gazdag egyéniségű  író életében a kritika és az 
önkritika mindig szerves egységet alkot. 

Az Önmagával szemben támasztott igények ás kritikai szempon-
tok a harmonikus világképet szoIgáJják. A m űvészt alkotás mindig 
jól felépített híd a művész ás a társadalmi környezet közt. Ezt a 
hidat csak akkor tudjuk cfelépítoni, ha minákét partcst jól ismerjük, 
ás ha a kritika és önkritika viszonya elég energiát ad ehhez az épí-
tőmunkához. 

Az önkritika tehát csak a kritikával együtt jelent alkotói ener-
giát ás alkotói útjelzőt. 

Zolának van egy híres mondása arról, hogy minden nap le kell 
nyelni a békát. Ennek a mondásnak az igazi értelmét  ás hasznát az 
íróknak kellene igazán tudniuk ás alkalmazniuk. A kínos ás kelle-
metlen igazságok úgy állnak el őttünk, mint egy csúf varangyos béka. 
És mi rendszerint messzire elkerüljük Őket, hogy ne is lássuk azt, 
ami csúnya, ami nem felel meg életünknek ás öntetszelg ő  hiú-
ságui*nak. 

Pedig minden Igazi alkotómunka épp ott kezd ődik, ahol az em-
ber megtanul szembenézni  az  igazsággal ás ezeket nemcsak le Is tudja 
nyelni ás magáévá tenni, hanem mások snimáira  Is gyógyító ás hasz-
nosítható tényezővé tudja tenni. A művész számára a legkellemetle-
nebb Igazság egyéni élete, hibáinak, kudarcaiinak, helytelen nézetei-
nek ás fogyabékosságainak az összessége. Ez az, amit a legnehezebb 
megismerni ás Önmagunk számára bevallani. 

De ha valaki mindig abból indul ki, hogy amit ő  alkotott, az 
csakis jó lehet, mert az ő  műve, akkor  az  ilyen művész további fej-
]ődéséről aligha lehet biztató szavunk. A művészi fejlődés mindig 
tcivábblápést  jelent. Ez  a továbblépés azt fejezi ki, hogy idejében 
okulni tudtunk hibái1nikon ás azokat újabb műveinkben ki Is tudtuk 
kuszubomi vagy legalább Is csökkenteni. 

Ilyenkor a helyes kérdésfeltevés a művész részéről mindig úgy 
hangzik, hogy vajon e mű  elég jó-e ahhoz, hogy magaménak tekint-
sem, vajon elég hitelesen ás meggyőzően fejezi-e  Id  a nézeteimet. 
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Ezekben a kéidésekben nęgmutao az oti ęgy ąjség niz-
den kételye onmagat es munkáját illet ően. De e kerdesęk helres 
kánya és hangsúlya m4r  jelzi, hogy a  44ponţ  ás a  tov44  
irány is alapjáJba'n helyes. A helytelen kérés ugyapás gy hang zi1, 
hogy ha ez  sz  enyém, akkor  ez  csakis jó lehet. 

E 'kérdés súya ás ribéz' e 0bain van, hogy a feleletnél át el 
menni m]xldhg a túlsó  partra es onnan kell vwsząnezm enmaunka 
El keU távolodni saját magunktól, saj4t m űveinktől, hogy ę  tá-
ság józan és hideg ]égkörén át adjunk fele'etet. Ez azt is jelenti, hcg 
mások hibáit kitartóan és józanul önmagunkban is keresnünk kel. 
Másokat iscsak akkor tudunk eredményesen é ś  elvszerűen bírálni, 
ha előzőleg kritikusan felüMzsgáluk önmagunk helyzetét. 

A fiatal írónak az a legjobb tanács, hogy a kritika és önkritika 
kérdésében önmagával szemben mindig szigorúbb legyen, nidn ţ  má-
sakkal szemben.  És  másokkal szemben legyen mindig megértőbb ás 
kissé elnézőbb, n*it önmagával szemben. Ez lehetővé teszi, hogy hat-
nuiikus kapcsolaitiba lépjen önmagával és a külvilággal Ezen a szin-
ten mások e]is epése ás önmagunk bírálata egyet jelent. Mert rnásoal 
is csak úgy tudunk igazán elismerni és helyesen értékelni, ha önma-
gunk hibárt és fogyatáko&sagait as e] ĺisinerjak Masdk műveinek a 
kritikai elismerése lehetővé teszi számunkra, hogy önmagunkat is 
baii niegisneijük.  

A fiatal írónak az a legfontosabb, hogy kifejlődjék egészségs 
és szigorú kritikai hangja. 

Az önkritikának a funkelója ebben az értelemben az, hogy e4-
segítse  az  író fej1dését ás kepessé tegye arra, hogy  konnyebben fel-
ismerje egy-egy műve híbáit é ś  helytelen megoldásait. 

Meg kell tanulni azt, hogy a rossz művek is bisonyos körülmé-
nyek közt nagyon hasznos és serkentőleg ható alapanyagok lehetnek 
az új alkotások és a jobb változatok megírásakor. Amikor az író 
leírja első  mondatát, akkor a kezdő  tollforgató es a valaglurű  mester 
egyforma eséllyel indul. A dönt ő  kérdés később alakul ki a megírás, 
a javítás, ,a kritikai felülvizsgálat folyaiiatáan. 

Egy fiatal író számára a leghasznosabb .olog, ha megír néhány 
rossz regényt egyszerű  ujjgyakorlatnak ás ezeket később meg is  sem-
misíti. Irás kózben megtanul írpi és kifejezni. Mire elhasznál néhány 
kiló papirost, addig elsajátítja a mesterség legfontosabb szabályait 
ás erényeit. Az író számára ugyanis semniilyen elmélet nem a ąąţ  
biztos ás jó receptet arra vonatkozólag, hogyan kell jó regéR3rt írni. 

De a rossz kéziratok tömegén keresztül el let jutni az iga$ 
irodalomig is. Feltéve persze, hogy okulni tudunk kudarcaink és 
fogasasnk tomeglea Az iras művészetet senki som ti$ja masoktQl 
megtanulni, csak önmagától A krtitika csak annyiban lehet haszrlQs, 
ha már magunk is el tudunk jutna e kritika erényéig es elvi mód-
szerfinak igazi eredményéig. 

Az önkritika az, amit a legnehezel elérpi. Ez az  S  képęssá, 
hogy önmagunk tetteit és életét mások szemével is látni tudjuk, ás 
ennek a látásmódnak az eredîmiényeit ás következényei ţ  fel is tud-
juk használni. A fiatal írónak a legszükségesebb fela4a ţa az, bogY 
megtanulja bírálni és 4bdolgozni saj4t m űveit. Mert akkor lehetővé 
válik, hogy a kitartó ás kemény munka folyamatáan ą  kezd, ţl 
gyenge művek is később, az átdolgozások után kiváló a3kots*k4 
váljanak. 
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4. 

A  fiątal  író  smára  a  1ęgb 	‚ bą  ír* 5ł1 	bez1 n ęgír  
egy ládára  való késiiratot Ugranuy  nagyon hasznps  az s, ha  nund-
ezt  kesőbb elégett aaé]kďŁ , hogy  ů jrsa  elolvasná 

A régi  haszontalan  kéziratok  elébése  nagyon fontos  lépés az 
írcli érettség ut)án. Ezzel kezdd Ă  el az igazi1  ôi1jt3ka  kora es az 
a folyamat,  amely  végül is az  éźiéťc  és  hármehikus Jköt6 kiďejdődásé-
hes  vezet. Az Írói érettség elérése a cél. Az alkotói évek vagy a meg-
je]engt  művek  sora  iiUt  csak külső  és formai jelet, csak diszletet  jelent. 

Az  írél éretteég  a kételkedéssel  és ~tçkával ke2Jd&di!k.  A kez-
dő  író  mindentt  jónak tart, amit megír, ás  nülidjárt mindezt ki  is  
akarja adni. Az  érbt  író egyre  kevesebbet je]iextet  meg, egyre többet 
javít, és az évek  m űtával  egyre  nehezebben  szánja  rA'  magát a  1$éz-
iratok közlésére. O már semmivel sincs teljesen  ńiegelégedve  ás régi 
megjelent művei Iránt Is csak viszolygást ás  idegeÉkediést  érez. Az 
Írói fejlődés, amint  látjuk,  csupa paradoxon.  Anzikór  még kezdő  író, 
akkor mindent jónak ta rt  ás meg akar jelentętini,  habár még nem  tu4  
írni. Amikor már eljutott  a teljes  éretLgig,  akkor már semmit sem 
tart elég jónak ás kiadásra érdemesnek. 

A fiatal író mindent meg akar Írni, minden ötleté jónak é  
megvalósíthaitóniak  tartja, ás mégis  lényegébeti ténielidáiyban  szenved, 
mert  megírt ás tervbe vett térnél  rendsŻeiiiit  érdemtelenek. Az  éręťţ  
író keveset Ír, de mindig több ötlete ás témája van,mint  amennyit  
megír. Minél közelebb van a célhoz, annál  jobban  sajnálkozik, hogy 
a legnagyobb feladatok még hátra vannak. Az firól é let csupa  furpsa  
ellentét. A  téve[ygéhez  ás  botorfkálá&ioz  fölényes művészi  öntudaţ  
árul. A kései nyugodt ás biztos stílushoz pedig a bizonytalanság és 

örökös elégedetlenség. Ez nemcsak az érett írók műveit ás alkotó  
korszakaiit jelJem, hanem  általában minden művészet ás tudomány 
érett éveinek a szükséges  velejárója.  

Ezzel kapcsolatban feltehetjük •a kérdést: vajon helyes- ę, hogy 
es így van, ás hogy e rendszerben minden jelenség a maga  ellenté-
téhez  párosul és azzal alkot szerves egységet? Vajon helyes lenne-e, 
ha  míndemiek  a  íordíbotIja  lenne igaz? 

Vajon jót tenne-e a fiatal írónak az érett világnézet és  az  örökös  
önimarcangöló  tépelődés  ás  írntikai  magatartás? Vajon hogyan tudnia 
élni és dolgozni  az  a fiatal író, aki örökös kétségek ás önvádak közt 
élne kellő  önbizalom és  m1akedv  nélkül? Az ilyen lelkiállapot és  
letszemlélet  kétségtelenül azt eredményezné, hogy csalódna életében 

ás  rnűvészetében  és nem tartaná érdemesnek  azt, hogy továbbra is  
alkosson  és dolgozzék. 

A művész  .igan  talán a legfontosabb az, hogy elég ereje 
ás  niaacş  kitartása egyen  ahhoz, hogy hosszú ás nehéz útján kitart- 

n. A  nagy bátors49  ás a nagy szívósság csak az ifjú évek ajá ndéka  
lęhęt. Kiésóbb,  az évek  llţávai  ez a  kiącs ugyancsa  megfogyatko-
zik. A kezdetnek, az  indulásnak mindig nagyobb lendülettel kell  ren-
delkeznie, mint a vég  és  a  élaiérés qtemének.  

A  munka  kezdetét ás  folyamatát az  önbizalomnak és  az  alkotó  
szenvedélynek  kell fűtenie. Mert  ha valaki már  az  írás kezdetén arra  
gpndol,  hogy mi  é$ekne ~ az  egsznek, akkor  munlája  már  eleve  
ku4arcra  vagy  beOoi~tl~e  van ítélve.  Ra  a fiatal írók már a  
plya  kezdetén  látiiák 1VSŐbW  életüket ás sorsukat, akkor  ą igha  vond 
kedvük tovább élni ás dolgozni az irodalomért. 
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De hát miről és hogyan írjon az író, amikor mindenben hisz és 
főleg mindent jónak tart, amikor még igazán bízik Önmagában? 

És  miről írjon akkor, amikor már semmit sem tart elég jónak, 
amikor már csak a tévedések és kudarcok sorát látja egész életében? 

Mind a két kérdés egyet jelent. Az igazi feladatok el őtt elmo-
sódnak a különb~ a fiatalke d ő  és az érett meter közt. A kérdés 
súlyát és lényegét mindenki másképpen ék át és válaszolja meg mű-
veiiben. De van egy port, akol mindez egy tragikus ős általános em-
ben értelmet nyer. 

Az írónak e szerint az értelem szerint kell írnia, mert ezt válasz-
totta hivatásául, és mert tehetsége és képességet Is erre képesítik ős 
jogosítják fel. Az író mindig arról írjon, ami őt a legjobban foglal-
koztatja, amit a legíontosabbnak tart. Arról írjon, ami számára az 
élet értelmét és emben  tragikumát jeleini. Szeresse hát a kényes ős 
kellemetlen kérdéseket, mert éppen ezek világítják meg az emberi 
sors legfontosabb kérdéseit. 

Az Igazi művész Ösztönösen vonzódik a nehézségékhez és nagy 
prblémákhoz. A kispolgár menekül a nehézségek elől ős mindenek-
előtt gondok és  próblémák  nélkül akar élni. Még a temetésen Is szó-
rakozni akar. A gyász után pedig jólesnek a nagy lakomák és ivá-
szatok. Ezzel szemben az író egész életében mindig a mások bajával 
bajlódik. Es amikor már maga Is fél lábbal a sírban van, még mindig 
azon töri a fejét, hogy mit tehet még valami hasznosat, amíg él. Az 
írói lét paradosona az, hogy végül Is a gondokban, kínos ügyekben, 
kellemetlen kérdésekben találja meg az alkotás értelmét és örömét. 
Az Irodalom töťténete végül is mindig neki ad Igazat, és a nagy 
kritika értékelő  ás felülvizsgáló tudata is a hivatásból táplálkozik. A 
kortársak nem mindig hallgatják meg az ilyen kínos témákat, de az 
utókor értékelése mindig ezt tartja mérvadónak. 

A jelenkor főleg a kellemes szórakoztató m űveket igényli. Az 
utókor épp ezeket feledli el a legkönnyebben. Ebben a folyamatban 
az  Írói életszemlélet igazságai végül Is történelmi tényekké, törté-
ne]mi igazságokká válnak. A társadalmi bírálat a m űvészi igazság 
formájában bizonyítja be a jogos és időálló voltát. De ez csak akkor 
őńzheti meg a maga tartós történelmi szerepét, ha újabb folytatók 
ős továbbfejlesztőtk, újabb eredmények kapcsolódnak hozzá. 

A klasszikus írók értékét abban kell tehát látni, hogy hozzánk 
Is szólnak, számunkra Is van lényeges mondanivalójuk, bár sok évti-
zed vagy évszázad elmúlott felettük. Az irodalmi művek korszerű-
ségét nem a szereplők és események kora ás helyzete adja meg, hanem 
az a tényező , hogy az olvasók milyen üzenetet, milyen értelmet olvas-
nak M belöle. 

A korszerű  ős a klasszikus író fogalma ebben az értelemben 
tehát egyet jelent. A korszerű  író az, aki még köztünk él. A klasszi-
kus pedig az, akinek a művei még mindig köztünk élnek és hatnak. 
Ezért mondhatjuk azt, hogy az él ő  írók közt számos klasszikus, a 
régi korok klasszikusai közt pedig számos aktuális ás korszer ű  író 
van. És ezért mondhatjuk cl azt, hogy csak a legnagyobbak lehetnek 
Már  életükben is klasszikusok és időszerűek néhány évtizeddel vagy 
évszázaddala haláluk után is. 

A legnagyobb feladatok teljesítése mindig éveket és évtIzedeket 
kíván. De ezeknek az eredményeknek olyan kisugárzó igézetük van, 
hegy az Igazi alkotók  mindig hajlandók ezekre az áldozatokra is. 
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Ez az Út a maratoni futók bosszú és nehéz útjához hasonló. Nemcsak 
a terep nehézségeivel áll előttük, hanem a hosszú és nehéz idő  aka-
á1yaival  is Az idővel való mérkőzés mindig a legnehezebb. Az idő  

romboló és szétmorzsoló hatását mindig csak az igazi nagy alkotások 
tudják legyőzni. Erejiiket az idő  romboló hatása feletti győzelem fe-
jezi ki. 

5. 

A művészi alkotás egy teljes új világ. Az élet teljességének és 
művészi értelmének a 'világát tárja fel. E világba vezet ő  utat a fáj -
da]oin és  sz  emberi szolgaság jelei övezik. Az írót Is a régi mesék  

]dÚja  serkenti és hívja: Aki el akarja nyerni a csodaszép hercegn ő  
kezét, annak le  kIl  győzni a gonoszok erejét. 

József  AWIa  híres mottója azt mondja, hogy a pokolban  keU  
megtanulni a dudát fújni.  Orfeusz erejét és művészetét nemcsak  sz 
jellemzi, hogy meg tudja  szóaltatni  a fák, növények és kövek életét, 
hanem  sz  is, hogy  szerelméért  pokolba kell mennie. 

Ezért a művészi  alketás  elsősorban a művész  szároára  jelenti a 
katarzist. Aki megnevezte és leírta a fájdalom szörnyetegét, az már 
úrrá Is lett rajta. A belső  íájdalmat  és félelmet  kiilsővé  kell tenni, 
el kell távolítani, objektivizálm  kell, hegy tőlünk eltávolítva megsza-
baduljunk tőle. Ily módon erőt gyűjtünk  sz  új fájdalom ellen. A 
művész  sz  élet fájdalmával vívja  öĺ ök esatáját,  és csak a megalkotott 
m ű  jelenti a  győzelmes  csatát. Az alkotás felszabadító öröme érezteti 
ás sejteti a győzelmes ember útját és lehetőségeit. Aki sajátos adott-
ságai révén mélyebben el tud merülni a művészetben, az maga is 
részese lehet ennek a felszabadító és erőt adó folyamatnak. 

A művész élete  sóhasem  boldog és  gondtalan.  De épp ezért az 
alkotás folyamatában kivívott gy őzelemnek és örömnek Is  nagyebb  
ás erősebb a felszabadító hatása, mint  sz  élet tényeinek. Az élet fáj -
diaimaij  és  megalázásai  az alkotás  folyamatában  örönimé  és  győze-
lemmé  válnak. A  művészi  alkotás  sz  ember alkotó erejének  legszebb 
és  legnagyóbb  teljesítménye. Ezáltal eme lkedik felül a köznapi élet 
kicsinyes és fájdalmas szolgasorsán. A művészet  pokoljárása sz  élet 
igazi Örömének ás  íeLszalbadulá.sának az  érdekében történik. Ha a 
művész érzékenysége meg Is növeli a sebezhet őség és a fájdalom  
íránti érzékenységét, ez  sz  érzékenység  az öx4ömn  és a győzelem Iránt 
Is fokozódik és  elmélyül.  Ha a művész saját bőrének szorító és fáj-
dalmas fogságát nehezen  viseli  el,  ez csak emberi mivoltának a kor-
látaira  világít rá. 

A művész erejét és művészi mivoltát a maga sajátos kett ős élete 
fejezi ki a  legjellemzóbben.  Lába mindig a földi  ivalosag  talaján áh, 
ás ennek  mindig tudatában Is 'van, de ugyanakkor a  felhőkben  jár. 
Emberi és művészt életét tehát egyaránt meghatározza a földi por és 
szenvedés és  ugyanakkor sz es?lnényitbb  szép élet iránti vágyódása 
ás szerelme is. 

Ez  az  élet mindig túlnő  rejta.  De a föléje  tornyosuló  hatalmat 
és végzetszerűséget igyekszik túlhaladni ás emberi formák közt le-
győzni. És mivel művész alapjában véve befelé forduló típus, Így 
hát sakkal  jdbban  ás mélyebben érzi át a maga belső  életében a világ 
tényeit és jelenségeit.. Emiatt  ~untalan  harctérre és piacra viszi 
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a bőrét, és néha mazochisztikus öilönimel  kénytelen átélni a művész 
alkotás Örömének és sz élet kínjainak párhuzamos kett ősségét. 

A művészi 'alkotás léle'lctani értelme a fá4a3ioPtól való m ę za-
badulás. A 'fájdalom kimondása és m űvészi nigformálása Igazi felsza-
badulást és megkömiyebtüést jelent minden alkotónak. Olyan érzé$ 
mint amikor a fájó fog eltávolítása után megszűnik a fájdalom. 

A művészet felszabadító mechanizmusa hasonló a mindennapi 
panaszkodás és gyónás mechanirsmusáihoz. Aki kipanaszolta magát, a2 
marja megkonnyelybult A fájdalom (igazi lenyegebez hozzátartozik 
nemcsak az, hogy valami fáj, hanem az Is, hogy nincs, aki segítsen, 
nincs aki meg tudja érteni ezt a lájclOmat. 

A művész, aki Írni készül a maga fájdalmá-ról, egészen megvál-
tozik az 'alkotás folyamatában. A kész m ű  megalkotója már egy má-
sik emberként lép elénk. A m űvet befejező  ember Úgy tár meg az 
emberek közé, mint az, aki győztesként jön haza a harcokból. Ês 
amikor a fájdalmat művészi alkotássá formálta, ezzel máris a maga 
erejét és hatahnát építette fel. 

A művészből eltávolodó mű  mindink'bb eltdegeneąik és  lelię-
tévé teszi a megnyugvás, a letisztulás és távozás lehetőségét.  Ezzel 
maris előkészíti az újabb művek megirásanak a lehetősegét A fel-
sebzett kagyló a homokszemet gyönggyé. formálja. Foglyul ejti a maga 
fajdalmát es ertek>ke változtatja át A gyongyszem a fajdalom atvál-
tozását tárja fel. 

A műélvező  lelki folyamata hasonló a m űvészéhez, de nem olyan 
mély ás tartós. tgy viszonylik hozzá, mint az eredeti festmény 
róla készült rcprodukcioboz A reprodukcio néha a  festriyneI  is 
csillogóbb, de az Igazi értéket és művészi tartalmat csak az eredett 
fejezi ki még akkor Is, ha idővel kissé megkopott, megszürkült. 

A műélvező  csak külső  megfigyelő, aki beleéli mâgát a játékba 
és izgatottan drukkol az események és jelenségek tfoiyamatbasi. De 
a művésznek nincs szüksége som a drukkolásra, sem a beleálésre, 
mert az alkotás folyamatában a maga életét és l ęhetőségeit ék 4t. 
A művészi alkotásban otthon van és tudja,  Iggy mindez számára 
mit jelent és mivé fejliődśhet a munka folyamatában. Az olvasó igen 
könnyen és gyorsan túlteszi magát az élményeken, de az Írónak ez a 
folyamat a hosszú hónapok és évek küzdelmét jelenti. Egy regényt 
el lehet olvasni néhány nap alatt. De megírásához néhány év kell. 

A régen megírt és megjelent mti  Oly mértékben távol<Uk el 
az alkotótól, hogy az, alig néhány év el őtt inegírtą, a megjelenés 
után néhány évvel kevesebbet bu'd elmondani róla, mint az, aki 'nébány 
év előtt elolvasta. Az Író emlékezete Is Oly módon kapcsolódik be a 
feledésbe, hogy ezzel s megkönnyí ţşe sz  újabb anyagok kiaislvu]á-
sát ás megformálását. Ezért egy szerz ő  sem glvasşa el szívesen nbány 
év mulya regt műveit, mert rendszerint érzi, hogy az 4joli tâla]ko-
zás csak csalédást fog okozni számára. Az olvasó 'azonlban a 
Vagy 'harmadik olvasáskor még nagyobb örömet és élvezetet talál az 
irodalmi alkotásban, mint az e)őbbi olvasások a]kaknával. 

A megvalósult mű  a művész életében csak egy láncszem. De 
egy láncszemből még nem lesz egész lánc. Ezért mindig  az  újabb ás 
újabb művek sorát kívánja, hogy kiegészüljön a kezdeti töredékes 
jellege. Az újabb művek tehát nemcsak folytatják és kiegészítik  az  
előbbieket, hanem Új megvilágításba is helyezik az eddigi teljesít-
ményeket. A megírt művek ily módon nemcsak önmagukban nyerik el 
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s maguk  értelmét,  hanem  a  megaikotott művek sorába és azok  szerves  
rzeként sz  egészet  ás ]é1Ihk.  A teljes  é]etrflű  azért.  nemesak  
a művek sorozata és Ossz~ hanezti a műve]rÎek egy szę viS egy-
éqgé á]ló rendszerét Is ]épezi, amely a katedršlsdk oszlopait, csarno-

kait és boltozatát idézi Tel előttünk. 
A itnűvéazi ~tás ú~ számos  jelentésben és  Viyu1ésbafl  

nyeri  el a maga  értelm?t.  Nemcsak  sz  eddigi  eredméżiyeket vilá-
Etja  meg és  teszi teljesebbé, hanem  sz  Új  távltoktiak  Is az  előké-

szítője lesz. MIndegyik alkotás tehát egy lépcsőfok a végső  cél, a 
teljes  életmű  tfélé. 

A léjx5fok szirnbo]żkája  és  szex4kezeti  helye az életműben a 
gazdag  variáćiók  sorát tátija fel. Az  alkotásók  sora a művészi életet 
is  műalkotássá változiatja M.  Az  eg3rszerű  és értéktelen  tézmű  Is a 
nagy értékké válik,  ha  gyémántok és drágakövek díszítik. Igy az Is 
értékes ás szép ékszerré válik, ami  csak az értékek hordozója. A  
nágr  művészek nemcsak  az  egyes művek alkotásában érik el céljukat, 
hanem abban is, hogy ás egyes művek milyen helyet és szerepet  
böîtenek  be  az  életmű  egészében. Az Igazi művészet belső  szerkezeti 
felépítésének a titka mindig azon áll vagy bukik, begy a rész és  az  
egész milyen  szerketi  viszonyban van. A művészet nagy alkotásai 
néha egészen jelentéktelen  formájú nyersanyagból, semmit mondó  
lég]ékból  épülnek  M.  Egy regény minden mondata hétköznapian szür-
ke ás banális lehet, de mint egész remekmű  benyomását  keltheti.  

A művészi alkotás  nliindiig  a  haroos  ás  alkotó entber teljesitmé-
lye.  Ezért  az  alkotó művész mint  történelmi típus mindig az új tör-
bénelń-Ii kaiszakok kézdetén álL  A reneszánsz ember példája ma is 
szórt hat ránk,  mert  valami olyasmit  vailósított  meg, ami még ma 
Is érvényes  ás kívánatos eszmény. 

A  műyészi alkotás tánáda3rni  értelme az, hagy művészi  beďo-
adăsa, művésI érzéJënységre, művészi életre  neveljen. Azra  ser-

kent, hogy ąz életünk is  lht  művészi alkotás, ha igézi emberi tárta -
6mnial, emberséggel ás értelmes  cselekvéssdl  töltjük még. A művé-
~ tIrténelmlŁ  érbelme  az, hogy  az enibet'eket  szabad és alkotó egyé-
iségekżké iierelje.  

A művész által  megnevett  fájdalom elveszti  ettibérteleti  erejét  
ís  fékező, gátló hatalmát. A műalkotás  fányé  elveszi  tőle  destruktív  
~t, ,amely  mindig az  emberi ~~lorrás4  volt. De ahhoz,  hogy  
wvesebb  szenvedés legyen  az  emberek között,  ahhóz  a művészet fele-
nelő, fe]zabadítÓ  ás alkotásra növelő  ereje is  eagy törbéhelmi  erőt,  
Mne]sni seilkeritést  jelent. A lmradã~ ás agy J_ 
tásoŁk útjait  n-z&idig  bevilágították a  niűvszi a]tkôtáok sërkentő  ás  
áj  lehetőségeket  fe1tárÓ Mnyel. 

6. 

A inúv~  életében  inizidig döntŐ  tény5kéztt bukkan fel a 
anítóniestez'ek ás példaiképek, valamint a km-Um baráték szrep. 

Ki légyen  hát a  mrünk,  ás kit V~~  meg băă btilu3mák? 
E kérdésben  segftséget 4à pélklmi'tát6 vAlat á&àt at ők 

egyik  eltk1ke,  amelyet Kodály Védelmére Irt 1921-Jbetz. 
Ebben ezt mondja: 
»Nem azért  betsíllőm  Kodályt, rnhtt á le~bb hgyaŕ  zé-

iésżt, mert barátom,  handih aZért  lett egy~ îb* 	Ůzi inert 
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(nagyszerű  emberi kvafltásalitól eltekintve) a legnagyobb magyar ze-
nész. Hogy e barátság hasznának a legjavát éri láttam ás nem Kodály, 
ez újból csak az ő  nagyszerű  képességeit ás félreálló önzetlenségél 
bizonyítja. K(izďe]meket nem éppen nélkülöző  pályámon mindenkei 
bátran és nyíltan mellém 'állott. Soha fáradságot nem kímélt, ha érvé-
nyesülésemről volt szó. Bámulatosan biztos ás gyors ítél őképességéne] 
köszönhetem akárh' y művemnek végleges, az eredetinél tökélete-
sebb kialakulását.« 

Bartók nyilatkozata éppoly világos ás tiszta, mint az életbeE 
vallott és megvalósított erkölcsi elvei De ahhoz, hogy ezt el tudta 
mondani, egy ritka tÖrténelntl helyzet ás maga a szerencsés véletlez 
Is hozzásegítette. Ha két Ilyen kiváló, nagy művész kezdi meg egy-
szerre a pályáját, ás ha tetejében még a legjobb barátok Is lesznek, 
akkor ennek a ténynek mind a ketten messzemen ő  hasznát látják, 
A magyar kultúra történetében Pet őfi ás Arany óta nem volt példa 
hogy egy ilyen nagyvonalú művészi együttműködés eredményeit & 
folyamatát láthassuk. 

De amikor Bartók megismerte Kodályt, akkor még sem Bartók. 
sem Kodály nem tudta magáról, hogy tehetségük ás tudásuk a m űvészi 
alkotások évtizedes folyamatában végül Is hová vezet. Egyikük sem 
tudta, hogy néhány évtized múlva milyen szerepet fognak majd be-
tölteni a magyar és az európai zene történetében. Találkozásuk egy 
páratlanul ritka ás szerencsés véletlennek 'számít. 

De Vajon minden kiváló művész megtalálja-e a maga igazi é 
méltó barátját, akinek a segítsége ás támogatása szervesen 'hozzá-
tartozik majd az életművéhez? Vajon minden Petöft[ megtalálja-e a 
maga Arany Jánosát, vajon minden Bartók megismeri-e a maga Ko-
dályát, vagy minden Goethe a maga Schiillerét? E kérdésre - sajnos 
- azt kell lelelnünk, hegy az igazi nagy barátságuk a művészek éle-
tében éppoly ritkák, mint a nagy művészi tehetségek. Ennek a ritka-
ságnak a 'jellegét nemcsak a ritka művészi tehetségek adják meg, ha-
nem a ritka Szerencse Is. A nagy barátságok rendszerint már ifjú-
korban kezd&1iitok. Ekkor sem önmagunkról, sem másokról nem tud-
juk még, hogy kiből mi lesz. 

A tanitómesterek kiválasztása már könnyebb feladat, mert a 
mester rendszerint olyan személy, aki mögött kiforrott m űvészi kon-
cepció, viszonylag kialakult életmű  áll. Igy a tanítvány többé-kevésb 
tudja, mit Is várhat tőle. Ezért mondhatjuk, hogy azok a fiatal magyar 
zeneszerzők ás karmesterek, akik Kodály Zoltánt választották meste-
rüknek, már tudták, hogy kit választanak ás miért választják. Ugyan-
ezt mondhatjuk Schönberg híres tanítványairól, A. Webernr ől, E. Wel-
le.szről, H. Eislerről is. 

Sajnos a fiatal művészek nem mindig ezekből az elvekből indul-
nak ki. Ok úgy kezdik az indoklást ás érté'kelést, hogy ez a m ű  azért 
jelentős, mert barátjuk vagy mesterük alkotta meg. Pedig Bartókkal 
együtt azt kellene mondaniuk, hogy a szerz ő  azért lett a barátjuk, 
mert művészi ás eszmei tekintetben hasonló nézeteket vallanak, ér 
mert nagyra becsülik művészi munkáját. 

De hát ez szinte elképzelhetetlen bizonyos társadalmi vLszonyo1 
közt. Ahhoz, hegy eldöntsük, ki lehet igazi barátunk vagy tanutómes-
terünk, ahhoz 'nagyon sok együtt töltött év kell. Sokáig kell ismerni  
azt, akiziői  elmondhatjuk véleményünket. Ha ez nincs így, akkor mind-
untalan abba a kínos helyzetbe kerülünk, hogy olyan m űveket ér 
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eszméket kell védenünk, axndtyeket barátaink vagy mestereink alkot-
tak. Mégpedig csak azért, mert baráti kapcsolat îf űz bennünket hozzá-
juk, és ennek a viszonynak a szemüvegén át látjuk a munkát a maga 
torzított vagy szépített mivoltában. 

Nagyon nehéz bíráló szót mondani barátaink és mestereink 
művéről. 

Pedig hát minden művészi és általában írói igazmondásnak épp 
a barátságból kellene szásimaznia. A baráti kapcsolatoknak a legszebb 
ás legnagyobb eredménye e baráti vIszonból származó igazmondás. 
Csak az igazi barát méltó arra, hogy niindig sz igazat mondjuk neki, 
és hogy a barátság által a kínos ás a kellemetlen igazságok is meg-
nemesült emberi hangon szólaljanak meg. Mert lehet-e a m űvész szá-
mára igazi barát az, aki nem tudja elviselni az igazságot, aki mindig 
csak a szép és hazug, megszépítő  véleményi várja el tőlünk? 

Az ilyen viszony inkább hasonlít sz Úr és a szolga viszonyához, 
ahol a szolga mindenben csak az Úr kedvét ás hangulatát Igyekszik 
kiszolgálni. A barátok ás mesterek kiválasztása és hozzájuk való vi-
szony a jelentős művészeknél, tudósoknál sokkal többet jelent, mint 
egyszerű  emberi kapcsolatot. Itt az emberi kapcsolatok küls ő  emberi 
formája súlyos és komoly művészi tartalniakast és kölcsönhatásokat 
fejez ki. Ennek az alakulásától nagymértékben függ a m űvészek to-
vábbi élete és működése. 

Jó barátot ás jó mestert mindenkinek nehéz találnia. De a nagy 
művészeknek még nehezebb, mert nagyon ritkán adódik  sz  a helyzet, 
hogy egy Petőfi Sándornak nemcsak a kortársa, hanem a barátja is 
egy Arany János lehet. Jóbarátot tehát nehéz találni, de még nehe-
zebb nélküle élni. Mert senki sem elég er ős arra, hegy a Lrá nehezedő  
élet és művészi hivatás terheit mindig el tudja viselni. Egy ilyen 
barát nemcsak a segítséget ás biztatást jelenti, hanem az emberi éle-
tet Is. Aki ismeri Marxi életét, az jól tudja, hogy Engels segítsége 
nélkül nemcsak dolgozni, hanem még élni sem tudott volna. Mert 
ahhoz, hogy nyugodtan dolgozhasson és évtizedekig nyugodtan élhes-
sen, ahhoz Engels állandó anyagi segítségére Is szükség volt. Hisz 
jól tudjuk, Marx maga mondta cl, hogy »a  Tőke kéziratáért kapott 
honorárium nem lenne elég annak a sok szivarnak a kifizetésére, 
amelyet Írás kö7iben elszivott. De ezért segített Engels, a gyáros, hogy 
szegény barátja, a filozófus Marx, nyugodtan idolgozhassorL 

Ez a néhány gondolat nemcsak azt jelezte, hogy mit kaphat 
egy kiváló művész, ha hozzá méltó barátra talál, hanem azt Is, hogy 
mit veszthet el, ha nem részesül ebben a szerencsében. A magány és 
a társtalanság azért Is Oly félelmetes, mert tengernyi ember közt kell 
átélni. Néha azonban sz a törvényszerű  sorsa a művésznek, hogy 
szomjan hal meg a tenger közepén. 

(1972-1973) 
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ALKOTÓM(5HELY 

SOJANOVIĆ-KÁJCH KA ţMIN 

ÖSI  KÜZDELMEK ÁBRÁZOLÓJA 

»Mi van a fölszín alatt a Bácskában?! . .. Hogy is karná 
azt ki idegen patkó?! ... A Pegazusnak, a patkónak 
oda v aló n a k kell lenni, hogy a füvk  és a nádasok alatt 
megtalálja a tündórkastéiyt. Mert az megvan nálunk.. 

(Papp  Dániel:  Tündérlak MâgpaŤhonban) 

Köszőhtjük Milan KonjoviĆot, kösżöntjük áz  embert és à művészi sżü-
letésénók hetvenötödik évford,Iójá alkairnébÓi. Szó rétnhk szóbán meg-
köázőnni mindäzt a szépet, ?7emóset,  mellyel eddig iš hlbgäjáńdékożött 
b ńnűŔket, és  ‚&Ţuk  színéinek újább csodáit. 

ăoldog  lehet az az ember, aki állandóan Csak adni tud, aki önńön-
magát fel tudja mutatni, akinek sikerül Uz áz örök, titkos emberi  VáYV, 
amélyet Ady Endre, éppen agy nagyváradi tárlat káposán, Így fogál-
mażbtt ifl&g: 

Sżeretnărh mágam meýmútátní, 
h ,ýy  látva láŚsańák. 

ábldök éż , aź  ebér, aki höm śżôru ńiásók adömányára,  dó lói-
es meztelen m ny nagt ujtja fe4nk,  hogyha már mi' nem vagyunk 

képesek az onkifejezésre, segítse bennünk a felismerést, a természet 
légcsodálatosabb misztériumának megismerését, az embertitok meg-
fejtését. 

Az ember ás műve elválaszthatatlan egymástól. Féltve őrzött, rej-
tett tudat alatti világ tárul elénk, de csak akkor, ha levet/0k magunkról 
a szürke hétköznapok álarcát, és van bátorságunk - az önelemzés 
keserves kálvárlá ját végigjárva - megmutatni létünk valódi, álcázat-
lan egyszerűségét, s az emberi lényeget, a lélek megfejthetetlen 
misztériumát. Az ember talán sohasem jut el a totális megismerésig, 
hiszen az az Út, melyet ennek érdekében Újra és újra megjárni kény-
telen, végtelen. A beteljesülés csak pillanatnyi lehet, holnap már más 
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ígażságok  felé fordul tekintetűnk, Új vágyaink, álmalnk születnek, s 
aQkat kergetjük, azok ffé n$$juk  ki kérő  keiüi*4  s nagyon boldog-
tlănok vagyunk, ha el nem érhötjük. 

A művész alapvető  magatartása mindig a teljes életre való törek-
vés útjának szüntelen keresése, az élet pedig kimeríthetetlen. Konjovi ć  
mondta egy alkalommal: »Az élet csodáját Senki sem oldja meg.« 
Mégis, az Igazán nagy m űvész ezt az eleve meddőnek látszó harcot 
vívja meg, s a küzdelem során elő-elő törnek az emberi lényeg mélyebb 
forrásai, amelyek végső  soron mégiscsak a teljes élet megismerését 
szolgálják. 

Milan Konjović  képei együttesen is, de külön-külön is, ezt az ősi 
emberi küzdelmet ábrázolják, amelyet Ács József »a fény és árnyéka 
küzdelmének nevez, melynek során a m űvész megpróbál behatolni a 
»minden titkok titká-ba, s közöttük is a legnagyobb titkot próbálja 
megfejteni: önmagát. Különösen jellemző  ez az embert ábrázoló mű-
veire, melyről így vall a Mester: »Annak ellenére, hogy táj- és búza-
festőnek tartanak, az ember izgat, Őt szeretem - s rajta keresztül a 
magam szenvedélyét ábrázolom«. (Dolgozók, 1971, 52. szám.) 

Az a felismerés, hogy: »A művészet menekülés a halál elől', a 
tudatos, mindent vállaló, teljességre törekv ő :  ember hitvallása, aki tud-
Ja, hogy csakis ily módon győzheti le az ember a fizikai megsemmisü-
lés fenyegető  nihilizmusát, az ebből eredő  cinizmust, s mentheti át 
áz utókor számára a szellem, a lélek üzenetét, melynek alapvető  mon-
danivalója az emberbe vetett feltétel nélküli hit. Hinni ás bízni tudni 
az emberben, ez Milan KonjoviĆ  művészetének őrök, kiapadhatatlan 
forrása, s ez teszi Őt korunk nagy humanistájává. Innen táplálkozik a 
képeiböl áradó optimizmus, az a mérhetetlen melegség, mely a na-
rancs- és sárga színek váltakozásában simogatóan, megnyugtatóan hat; 
s melynek látására felenged az emberben a dúló bels ő  feszültség, s 
az elidegěnedéstől visszavezet az értelmes élet igenlése felé, önbi-
źalmat ad. 

A búza- és a kukoricatáblák, a napraforgók, a végtelen mez ők 
Sokszor csak pusztán a tiszta színek alkalmazásával, kétségbevon-
hatatlanul az élet himnikus dicséretét fejezik ki, s az élet gyökeréig 
hatolva, annak egyik döntő  mozgatóerejét, a termékenységet szimbo-
lizálják. Igazolják a festő  egyik kijelentését: »A búzaképekben is ott 
van az ember -' 

(...)  csak meg kell látnunk.« E képeknek lényege 
nem a természet ábrázolása. Az csak ösztönzés, eszköz, melynek se-
gítségével kimondja véleményét a világról, az emberről, a létezés értel-
máról. S e létezés értelme az a küzdelem, melyet az ember vív a lehe-
tetlennel, az elérhetetlennel, mert csak Igy tudja ‚fő/szabadítani saját 
magát, mert Csak így tudja önmaga* előtt igazolni a létezést. 

KonjoviĆ  képeiből  8 .  korláteiból fölszabadult ember életigenlése 
árad. A színek gazdagságaegy-  belső, ieŃki gazdagságról árulkodik, és 
arról  sz  önzetlen, mindig  C~ . adni vágyó magatartásról,. mellyel e 
képek megajándékozzák a szemlélőt. ‚Az örönr 'és boldogság ellen-
pólusaiként megtaláljuk. a sötét, a borús ámy6kokat, melyek megpró-
bálják  sz  emberbe fojtani a hitet. KonjoiĆ  művészi hitvallása e két 
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elem egységbe kényszerítésén alapul. E két elem egymást kiegészítve 
kelti fal bennünk az életről való gondolkodás kényszerét, s így válunk, 
ha csak passzív részeseivé is, annak a küzdelemnek, amely a teljesség 
meghódítására irányul. 

»Nálam mindig a fény győz, és mindenen áttöri - mondta erről 
a művész. Ennek az üzenetnek kisugárzása az, amely megnemesíti, 
emberi közelségbe hozza még azokat a képeket ís, melyekben látszó-
lag a sötét, hideg tónusú színek dominálnak, a Konjovi Ćra  Oly jellemző  
fekete kontúrokat feszítve. 

Az emberről festett portrék sokszor groteszk, szarkasztikus ele-
mei a belső  lelki eltorzulások vetületeiként jelentkeznek, s a megértést, 
nem pedig a megvetést szimbolizálják. A szeretet nem áll mindig ab-
ból, hogy mepróbáljuk eltussolni az elferdüléseket. Az őszinte, mélyröl 
fakadó szeretet arra tanít bennünket, hogy az embereket hibáikkal 
együtt fogadjuk el. Konjović  portréi ennek az elfogadó, de egyben 
figyelmeztető  szeretetnek a jegyében születtek. Arra figyelmeztetnek 
bennünket, hogy a körülöttünk levő  világban nincsen minden rendben, 
s nagyon sokat kell még tennünk, hogy az emberek arcáról kisimul-
janak az eltorzulások. Amikor figurá inak modelljeit olyan egyének 
közül választja, mint Dura Kilenc, Dura Voštar, vagy Đura Kikela, akkor 
ezt nem azért teszi, hogy kínevesse, elítélje az embert. »Ezek ott hord-
ják az arcukon egész élettörténetüket mondta róluk maga a m ű-
vész. Azt hiszem, a szeretet erőpróbájáról van itt szó. A lelki defor-
máció, a lelki nyomorúság ábrázolása módot ad a teljes érték ű  sze-
retet kifejezésére. S ismét ezek egyensúlyaként ott vannak az Olyan 
festmények, mint amilyen az Emma ás Verocska, Emma a kertben stb. 

Ha Konjović  megfogalmazásában »a boldogság nem más, mint 
egyensúly a világ ás magam között«, úgy m űvészetében erre sz egyen-
súlyra való törekvés jut mindenkor kifejezésre, melynek drámai meg-
fogalmazását a színek adják. Attól függően, hogy milyen ńiértékben 
sikerült ennek az egyensúlynak közelébe jutni, válik egy-egy kép szá-
munkra a szépség, a megnyugvás, a csend, vagy pedig a bels ő  hábor-
gásokat fölszabad!tó, pusztító erők forrásává. 

Az a tudatos határozottság, mely Milan KonjoviĆ  egész egyénisé-
gét áthatja, az a művészi öntudat, mely megvédte Őt attól, hogy szülő-
városába visszatérve a végtelen vajdasági kényelem megfojtsa, meg-
bénítsa egyéniségét, ott van minden egyes széles lendület ű  ecsetvo-
násában, annak az örök igazságnak bizonyításául, hogy a művészet 
nagyjai m I n d e n h o 1 ás m i n d e n k o r az emberiséget tudják 
szolgálni, ha tudnak rendíthetetlenül önmagukban hinni. 

Milan Konjović  felfelé ívelő  pályáján sohasem kételkedett önma-
gában. Ezért volt bátorsága negyven óweI ezel őtt otthagyni Párizst, 
s eljönni közénk, a kultúra peremvidékére, hogy képeivel, melyeknek 
mindenkori ihietői a vajdasági tájak, enteriőrők voltak, s e földnek 
‚akói, megtanítson bennünket a szülőfőid, az esendő  ember szeretetére, 
rákényszerítsen egykedvű, lomha gondolkodásunk fölszámolására, s 
belopja szívünkbe a nagyvilágot, s vele mindazt, ami képes lesz a pro-
vincializmus tespedtségéből kiszakítani bennünket, ha csak arra az 
időre is, míg a képeit szemléljük. 
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Ma ezt a példamutató bátorságot Is köszönjük neki, az @~ és 
művészi nagyság e megdőnthełetlen bizonyítékát, azt a kitartást, mely-
lyeI megvédte magát a rosszindulatú gánososkodástól, s a mai napig 
kitartott mellettünk, vállalt bennünket. 

A lélek magasra törő  lángolását nem tehet gúzsba kötni, nem 
lehet elfojtani. Erről vallanak azok a képek, melyeknek harsogó, vad 
színei az Ősi, elementáris, a fölszabadult erő  tüzével perzselnek, felé-
getik a hitetlenség, a kétkedés, a közöny korlátait, szétfeszftik a szi-
gorú, egységbe kényszerítő  fekete körvonalakat, s a szabadon való 
gondolkodás szimbólumává magasztosulnak. Köszönjük a Mestamak a 
közöttünk eddig eltöltött negyven évet, amely ha néha Úgy is rémlett, 
hogy hiábavaló, végeredményben mégiscsak Őt Igazolta: az emberbe 
vetett sziklaszilárcl hitét, mlynek segítségével életm űvét megóvta az 
absztrakt művészet sokszor antihumánus cinlzmusătét, s ssilangtôl men-
tesen fejezte ki mindazt, ami a teljes érték ű  emberi élet igenlásét 
hirdeti. 

»Számomra Vajdaság a bölcső, e legnagyobb szerelem ás e sír-
helyem. E vallomásánál beszédesebb ez a tett, mellyel 196-ben 
megajándökozta a várost. Életművének féltett kincseit adta nkünk, 
ahogyan Ő  megfogalmazta: »Képek, melyek velem maradtak, amelyek-
161 sohasem akartam elszakadni, amelyeket nem tudtam megtagadni a 
legnehezebb pillanatokban sem, amelyeket féltékenyen Őrlžrem, ezeket 
a képeket ennek a gelérlának a/ándăkczom. Azé a vărosé ezek a ké-
pek, molybon születtem, amelyben a tudatom óbr*dezni kezdett, ahol 
ember lettem, ahol müvésszó formăiódtam.t 

Köszönjük, Mesteri 



CSUKA 10! TÁN 

A MARADANDÓSÁGNAK SOSEM KÉSŐ  

Majdnem úgy kezdhetném, mint ahogy a mesék, az élet valóságának 
legszebb tükrei kezdődnek: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy város a Duna partján, Péternek váradjával szemben... Véletlen-
nek Játszik, de án inkább predestinációnak, vagy ha úgy tetszik, deter-
minációnak nevezném, hogy fél évszázad előtt, Párizsba vágyódó emig-
rációs utamon pár hétre ebben a városban akadtam fenn ás - tizenkét 
évig maradtam ott. Igy alaposan megismerkedtem azzal a különös táj-
jal és sokszínű  lakosságával, amit egy életemet összefoglaló versem-
ben »Négy náció tág telephelyének neveztem. A Sturm und Drang, 
vagy egyik újvidéki verseskönyvem címével kifejezve a Mindent  legyürő  
fiatalság ide/e volt ez, az akkori jugoszláviai magyar avantgarde, maid 
a vajdasági magyar irodalom megszületésének Ideje, amelybe Szente-
leky Kornélon ás más ottani magyar írókon kívül szorosan beletartozott 
a Holnapos mozgalomból odakerült Todor Manojlović, avagy az ízig-
vérig szerb poéta, Veljko PetroviĆ, aztán az akkor induló Miaden Les-
kovac, Žarko VasiljeviĆ, hogy csak a legjellemzőbb neveket említsem 
a sok közül. 

És a mindent legyűrő  fiatalságnak ebben az előrenéző  korszaká-
ban ismerkedtem meg egy fiatal m űvész házaspárral, Baranyi Károllyal 
ás feleségével, Markov Zlatával, akik szintén akkor Indultak el küzdel -
mes pályájukon, s dehogy gondoltuk volna, hogy ez a találkozás Őt 
évtizedig fog tartani, s nekem jó négy évtized múltával Budapesten 
itteni kiállításuk megnyításán nyílik alkalmam arra, hogy visszaemlé-
kezzem: Ziata asszony volt az, aki plasztikáival illusztrálta Tüzharang 
című  verseskönyvemet, amelyben nem először, de nem Is utoljára száll-
tam Szembe a háborús tébollyal, a Nagy Butasággal, melynek vissza-
járó kísértete máig sem halt meg, sőt a második világháborúnál ezer-
szer súlyosabb kataklizmával fenyeget ma már nemcsak egyes népe-
ket, hanem az egész emberiséget. És csaknem ugyanakkor, 1932-ben, 
amikor Szenteleky Kornéllal együtt a Vajdasági Írás, majd A Mi  Iro-
dairnunk  kísérletező  ével után a Kalangyát elindítottuk, Markov Zlata 
megint ott volt, és Ő  készítette el a Kalangya mindmáig őrzött plakett-
lét. S hogy ezeket a nagyon is férfias keménységet megkövetelő  plasz-
tikákat Baranyai Károly »férfiasította meg, arról csak évtizedek múl-
tán értesültem, derűs és baráti poharazgatás közben, amikor a szobrász 
házaspár régmúlt időkre emlékezett. 

Ma és itt nem az én feladatom, hogy a keramikus ás szobrász 
házaspár művészetérői szóljak; ezt nálam szakszerűbben elvégezte a 
katalógusban Szíj Rezső. De arról Igenis szólnom kell, hogy Baranyi 
Károly és Markov Zlata igazán szent szövetségében ás egy életre szóló 
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frigyében án mindig szimbólumot is láttam: példaszerű  bizonyságát an-
nak, hogyan lehet  -  mai nyelven  -  valóban békés együttélést elérni 
nemcsak az egy égbolt alatt élő  népek, hanem  -  ami sokszor talán 
még nehezebb  -  két ember, egy szerb ás egy magyar  művószember  
életében. Hogyan lehet egymás nemzetiségének, nyelvének, egyénisé-
gének megőrzése mellett egymást valóban segíteni, s őt kiegészíteni. 
Én több mint négy évtizede ennek a gondolatnak megszállottja és mun-
kálója vagyok, nem egyszer elmondottam, megírtam, hogy mi, úgyne-
vezett kis népek, mennyire egymásra vagyunk utalva, ás hogy nem 
szerethetjük saját nemzetünket, ha a velünk egy földön és  összeke 
veredve  élő  más nemzeteket nem szeretjük. S hogy ennek az elvnek 
következetes érvényesítése nélkül a szocializmust sem tudjuk soha 
megvalósítani. S ha ma pillantásomat a Vajdaság népeire vetem és 
látom, milyen nagy erőfeszítéseket tesznek ebben az irányban, meg-
nyugvással állapíthatom meg, hogy akik ezért a gondolatért éltek és 
haltak, nem éltek hiába. 

S még egyről szeretnék itt szólni: ma is vita folyik vajdasági 
írók, kritikusok között, vajon a  Szenteleky-féle  couleur locale  helyes-e, 
alkalmazható-e ma is. Nos,  Baranyiné Markov Zlata  nem agy alkotásán 
fedezhetjük fel a sajátos vajdasági tálat kifejező  vonásokat; itt most 
csak az Emlékezés a falumra és az Anyám Olyan szép volt, mint 
egy fehér galamb című  művét említem. Ezekben úgy él a Bánát, hogy 
az egyetemességbe olvad. De ki vethetné a No bel-díjas  Ivo Andríć  
szemére a  couieur locale-t, mert Boszniát, a boszniai ember lelkét világ-
rangra emelte, és ki veti Chagall szemére, hogy á s peciális orosz tájat 
beiktatta a világ művészetének egyetemességébe?! 

Költők fel a fejjel!  -  írtam negyvenöt év előtt a már említett 
kötetben ás ma itt Is elmondhatom: szobrászok, fel a fejjel! Csaknem 
tél évszázad művészi munkájának termését láthatjuk ma itt ezen a tár-
laton, s ha akad kishitű, aki azt mondja, mért ily soká, mért Ily későn 
került sor arra, hogy ez e két nagyszerű  művész végre Budapesten Is 
bemutatkozik, csak azt mondom: a maradandóságnak sosem kés ő, 
mert ezt a fogalmat nem Ismeri. Az élet gyorsan múlhat, de a m űvészet 
megmarad. Hogy is mondja Madách ÉvéJa a költői Szép és nagy igaz-
ságot: »Mit állsz, tátongó mélység, lábaimnál, ne hidd, hogy éjed en-
gem elriaszt  -  a por hull csak belé, a föld szülötte, án glóriával átal-
lépem azt.' 

Elhangzott a budapesti Ernst Múzeumban, Baranyj Kárâly és Baranyiné 
Markov Ziata kiáUÍtásának mnyitóán, 1973. június 16-án. 
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dop  
NAPLÓ  

IRASOS  KULTÚRÁNK ÖSSZEFOGlALÓJA 

Leksikon psica Jtgoslavie.  1. A-Dz. Fzéiikerzbő  2»v~ Boškw. 
Matica srpska, Novi Sad,  1971  

Egy, a mi  viszonyaink  között egyedülálló  kw~y  érdekében íogtak Össze 
kék, költők, kritlkusok, újaágfrČk, filalégtek és még sokan mások. A 
szakemberek Úgy vélték, begy  eé*eztt a ţ ]ianat, um~ már lehetséges 
öesasfo(Jalni  a mai  Ji jvia texületi  Ölt  ás élő  íra  vonatkozó  Ölst-
rajigi  ás  bbogrMial  adatokat  Enmek  az  elk*pwlésnek  eredményeként e-
lent meg e  rmsgyszabăsú  m ű  elsó kötete.  Mioden bizonnyal korai lenne  
iéeges  véleményt mondani a lexikon értékeiről és  «~~  hiányossá-
geilról, rnŤvel  még  ~ egyötöde  kerit  az olvasó asztalára, de  ug.yenaidcor  
méz most klraja~ e tjink a vÁ1Jú)rcrsás nagysága, a sze*avatés módja, 
metve  azok  az elvek, amelyek a szerkeszt ő  bizottságot  mwtkă jában ve-
zérelték.  

A lexikon igen terjedelmes  l, mivel csupán  az  első  kötet 783  olda-
qs. R etgv nyomdaI  es  lási  kidolgozásban jelent meg nté Żón 

ta,xlabTmáhoa  ás a  beié ę  fekţ tetţ  mankáboz.  Bevezetőt a  sesztő  brzott-
rág Irt.  EbbőL męgtudjok,  hogy a cél a jugoszláv  ~~ múlt  ás jelen 
bemutatása. Művelődési 'es tudományos életünk régi adássága ez. A  "ölelt  
Időszak  sz írásbelleég  kezdetét ől napjainkig terjed. Ily módon  az  olvasó 
aránylag teljes  ket kap hazánk népeinek és nemzetiségeinek irodalmi 
életéről. 

A szerkeszt ők a  vagatás olkaimával  kénytelenek voltak  łkülönböző  
mércéket  alkalmazni: a régebbi korok  lodabna  esetében  elnézóbbek  voltak 
ás ia*ább irodalo,ntÖrt&ieŁI enersporđokat tartottak oMosnak, míg a leg-
újabb  Iradalein Iölváaolásakor  már  szgcrúbbnak  bizonyultak ás csak a 
valóban jelentős  alkotókat  vették  ásI.  

Mi volt  az ala$eltétele  annak, hogy valaki bekerüljön e  luadványba  
azon  kívül, hogy a  mércéknek  megfelelt? Az, hogy a  rmi  Jugoszlávia terü- 
letén született ás munkássága valamilyen módon a  délszlávokhoz  köti. A 
lexikon közli azoknak a  szemőknok az  adatait Is, akik más országból szár- 
maznak, de  irodni  tevékenységüket ezeken  a területeken fejtették ki, 
A?-W.  a  jugerziúv Irodalom szférájához tartoztak vagy tartoznak. Ennek a  
azerkasztési  elvnek eredményeképpen a kötetben  megtalá]ji.Ik  a szerbhor- 
vát, szlovén, macedón, albán, magyar, olasz, román és más nyelven  iró  
alkotókat. Igy a lexIkon  újszerű, de ugyanakkor teljes Is, mivel egy meg- 
határozott földrajzi ás etnikai egység írásos kultúrájáról nyújt átfogó képet 

A felölelt szerzőket betűrendi sorrendben közli. Szinte kizárólag csak 
ás  bibJiográfiai  adataikat tünteti föl. A szerkeszt ő  bizottság elsőd- 

inger célja  sz időáUó  tények közlése volt. Ezért a kiadvány fő  értéke abban  
san,  hagy röviden ér  töméren  olyan adatokat közöl,  amelyelenek  a  bite- 
lége kétségtelen.  Nem találunk benne  áskelést,  elemzést;  az  érdeklődő  



a  k&ölt blbiicgrááa  alapján  Glk~ vé]anley't egyr 	k'óról. Hiányoz- 
n^ a  ícyĆ at 	 ok, mint ahogyan  
as irodakni  fogaknak is. Igy a lexikon voltaképpen egy  regy  mik,  
azDelynelc mindik  köve tán ét  idvaheböeii odilog elótk*,  de e 
kövek (azaz írók)  osek betú~ sorŕendben 4ek~ feL  

Az első  k4itei  anyaga már 1968  !fehruáiijéban .1ezártk.  Ez azt jelenti, 
a  leg($b kitayvétzeti adatc&at  nem közli. Igy  példávl  szerinte  Ceépe 

1nne ~ ék bÓlatt ~ t&b mirrt ew évvel  eze)őVt  elhunyt. 
Sajnos  az  életrajzi  adatok itt-ott  pnIaian,  a  bibliugrMia  helyen-

ként igen hiányos  ~ a  atékmágok -  sajnos  -  levonnak vala-
mennyit a kiadvány  érbÝéb.  Ezzel szemben jól lel lehet mérni a dél-
szláv  ira1oin vánére(ű  reoci6ját,  mivel a  &ezonbĆl tiatjuk,  
melyik  jugawaláv  író művét bel ét mikor  f~to~ le Idegen nyelvre. 
A könyv  hiiszilbarom nyelvTterifletj rosepelót  ölel fel, nini mindenképpen  
dk&etre  méltó  kísér&et.  A  1 H diográákben 47i1r feürrte1ni sz  írók  
ldi  nyelven  írt  mvj*áit is. Vel~~  ezen a  ~ a legnagyobb a 
hiány, de a  šegfontosaltb  írásos  dokianentumokat miaden bizonnyal  sike-
rült  feNutatnL  

A kötetet több  ~zék tezzi teljor:  a jugoszláv írókkal foglalkozó 
ás eddig megjelent  halemtÖrbéne  ás lexikonok jegyzéke,  folyrat-
Jegyzék,  az  idegen nevek  jegyzéke ás a i  vldftésd  táblázata.  

Osszegosézlvéppen megá3hi1Ifmijuk,  hogy e műre már régóta nagy  
ezikaágünk  vas, a kiadást  el6kt5  tudományos  e~ãtm teldn'télyez,  a 
közt adatok nagyjából  mehat6ak,  a  konyv nyemdabeelnikal  szem-
penftél valálan  reprezentatív, a  feldoig(raott ada emiyiaég inUveszív - 
röziden:  hasznos  és megbízható  "dváu~ ígérkáIk  a Jugoszláv írók 
oly nagy  érd*lődel  várt  lekcmja.  

VARGA IS IVÁN 

EGY JELENTÖS MŰ  FOGYATÉKOSSÁGAI 

Mzmmozgejomtövti Lex1son. 
Kcveilfji  Könyvkiadó,  Bud~4 1972.  

Nennég  került  az énieklődő  olvasótábor  kezébe sz a vaskos, 637 oldalt  
kItevő  könyv. Az i928-han Madzear Jómeď  aaenkeazb~n  megjelent Tár-

asdsitni  Lexikon után az első  olyan  sziagyar ilexikó]is  munka,  ame'ly  a ma-
gyar ős nemzetközi  nin*ősmozgalom  történetéről  itare~  áttekintést adni. 
A  lezkon  célkitűzéséjt már a  bevezeböböl megi*nenhe1(jk,  amely a szer-
kasztők  törekvését a  következben  sorolja lel: ismertetni »a legjelent ősebb 
munkásmozgalmi  és a  munkésmalcemnal szoron egy'üttrn űlţödő  ~- 
a~ ~e~^ egyosiiléseket;  az egyes  országok  munkásnKrzgalmá-
xk  történetét; a ma létez ő,  'valzenint  a múltban jelentős szerepet betöltő  
waocmaasta, szociaiöemcÄ1u44 kornmurústa  ás  nuniispártok, szakszerveze-
tik  történetét; a  mugyar  ős az egyetemen  snunkásmozga,lomtörténet  jelentős  en1yízégeit;  a  mw nozgakzn  történetének  kiemelkedő  jelentőségű  ese- 
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ményeit;  a  iegje1entebb  lapokat,  foly6iiatokiat;  •a  snunkásmozgalom  ás 
párttörténet korábban használat os vBgy  napjainkban általánossá vált fo-
galmait.» 

A fent vázolt program nem kis feladat elé  áliuitotta  azt a majdnem 
száztagú  mu knzosseget,  amely igyekezett valóra váltani az eléje tűzött 
feladatokat. A munkásmozgalom 130 évét 3200 szócikkben, lexikonszer ű  
tömörséggel írták meg. Ha a magyar ás a külföldi anyag arányait vesszük 
figyelembe, akkor a következő  a helyzet: A lexikon 3200 szócikke közül 
1750, vagyis az anyag 55 százaléka foglalkozik a külföldi  munkásmozgal-
makkal  ás  azcÄkat  kísérő  jélenségekikeĘ  1100  szócikk  (350/e) a magyar  mun-
kásmozgalmi  szervezeteket, eseményeket, személyeket ás sajtót mutatja be 
és körülbelül 350  szócikk  (1 00/0) a  munkásmozgaiomtörténet,  Illetve   a snun-
kásmozgaioen  legfrissebb fogalmait elemzi. Az egyes szócikkek terjedelme 
néhány sortól 5-8 gépelt oldalig terjed. 

Az Ilyen anyagbeosztáshoz  aligha  férhet kétség, ás annak indokait-
sága  nem  kérdője]ezhebŐ  meg. Bizonyos mértékig mindenütt a hazai  tnun-
kásmozgalomtörbénet  Iránt nagyobb az igény ás  érdeklődás,  ás az olvasók 
Ilyen orientációját természetesen figyelembe kell venni. Minket  - érthe-
tően -  a külföldi, pontosabban a jugoszláv  munkásmozgalom  ismertetése 
érint a legjobban, ás az ezzel kapcsolatos eredmények,  álilásfoglalások  ás  
érĎ celésék  váltják ki joggal érdeklődésünket. Mielőtt ezzel az anyaggal  
kapcsolatban állást  foglahaink, feltótlenül  szükségesnek tartjuk idézni a  
szerkesztőtég  figyelmeztetését, amelyre az előszóban bukkantunk  rú: 

»Arni  pedig nemzetközi,  M.  külföldi tárgyú szócikk-anyagunkat elleti, 
lexikonunk e tekintetben 'Úgyszólván előzmény nélkül áll. E tény elkerül-
hetetlenül bizonyos  fogyatékosságoiklkal  terheli munkánkat, s e  fogyatkos-
ságokat  csak a most megszerzett tapaszt alatok ás a további kutató munka  
gyihnölcsÖztetésével  készülő  újabb kiadás lesz hivatott  kiküszöbölni.c.  

A lexikon lapozgatása közben Örömmel vettük tudomásul, hogy a 
jugoszláv munkásmozgalom története nem  kerülte el a szerkesztők figyel-
mát. A Jugoszláv Független Munkáspárt, Jugoszlávia Dolgozó Népének Szo-
cialista Szövetsége, Jugoszlávia munkásmozgalma, a Jugoszláv  Kommunis-
ták Szövetsége, Jugoszláv Szakszervezetek Szövetsége  císnszavakkai a 239., 
240. ás 241. oldalon találkozhatunk. Terjedelme tekintetében a szomszéd os  
országok  munkáspártjainak  sem szentelt több oldalt a lexikon. Kivetnivaló 
azonban mégis akad. Olyan Is, ami a fent idé zett nehézségekből, tapaszta-
lathiányból ás a megfelel ő  külföldi hasonló  fexikanok  hiányából fakad, de 
olyan is, amit nem lehet csak ezekkel az objektív okokkal megmagyarázni. 

Kezdjük talán  azclkÝkal  a  fogyatékosaágokkai,  amelyek az objek tív 
okokkal magyarázhatók, illetve a tájékozatlanságból eredn ek. Véleményünk 
szerint a munkásmozgalmi lexikonban helye lett volna Pap Pálnak,  Ivan 
Matuzovićnnk, Lazar VukiČevićnek, Szervó  Mihálynak, Polgár Andrásnak,  
Svetozar MarhoviĆ-Tozánalc, Zarko Zrenjaninnak  ás még sok  más kima-
gasló  vajdasági jug oszláv forradalmárnak, mint ahogy helyet kapott  -  
nagyon helyesen  -  Ősz Szabó János (443-444 oldal). 

A Munkásmozgalorntörténeti Lexikon a  munkáslapok  ás folyóiratok 
lexikális adatait Is  ismerteti. Sajnos  hiába keressük a két háború közti  
Proletert,  a Jugoszláv Kommunista párt közlönyét a megfelelő  helyen, mint 
ahogy nem történik  említés megfelelő  szócikk keretén belül a vajdasági 
magyar nyelvű  munkásmozgalmi lapokról, folyóiratokról  -  .a  Közakaratrót,  
a Népszaváról, a Fáklyáról, a  Murlkásról,  a Dolgozóról, a Szervezett  Mun-
kásról,  a Hídról stb.  -  sem. Pedig a legelemibb adatokat ezekr ől a lapokról 
a magyarországi  munhásmozgalamtörténeti  szakemberek  megalálhatták  
volna A vajdasági forradalmi munkásmozgalom fejl ődésének rövid átte-
kintése 1870-1850 című  magyar nyelven  1969ben  megjelent, 143 oldalas 
könyvben, amely számos mulasztás elkerülését lehet ővé tette volna.  Es  
tudnunk kell, hagy «az ada tok általában 1970 végével, egyes fontos  ás  kíiny-
nyen  hozzáférhető  adatcsoport tekintetében pedig 1971 végével" kerültek 
be a lexikonba, tehát azután, hogy az említett magyar nyelv ű, azaz leg-
könnyebben hozzáférhető, vajdasági  munkásmozgalmi történetünk már meg- 
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jelent. Ny11váiwsh5, hogy a  jugosd~ mu ăsIno7aIcsn pobleatikájá- 
val megbízott munkatársak nem végeztek megbf7żiató  ős alapos munkál, ős 
tájékozottság tekintetében nem álltak a rájuk bízott feladat magaslatán. 

És végül hadd essen  pár szó a mulasztások másik kategóriájáról Is 
Véleményünk szerint olyan lexikonban, amely igényt tart a hazai ás világ 
munkásmozgalmának ismertetésére, ma már nem hiányozhat olyan szócikk, 
hogy  Munk4söniQazgatás. Önállószócikkre gondolunk itt. Mindamellett, 
hogy már majdnem negyedszázada Létezik, alakul, fejl ődik, változik ős íz-
mosodiik a mmkásönigazgatás Jugoszláviában, mindamellett, hogy ez Iránt 
a jelenség Iránt nemcsak a jugoszláv, hanem a nemzetközi közvélemény Is 
egyre nagyobb érdeklődést tanúsít, mindaine]iIett hogy a inunkásönigaz-
gatásnak már Igen gazdag hazai és külföldi irodalma van, ős nem utolsó-
sorban mindamellett, hogy a múnkásönigangatás  jelenségével már a párizsi 
kommün idején ős a magyarországi politikai küzdelmek 1918 októbere 
ős 1919 márciusa közti időszakában Is találkoztunk, Ilyen szócikk a lexi-
konban nincs. 

Ezzel szemben a Jugoszlávia munkásmozgaiuna  című  szócikkben erről 
a kérdésről ezt olvashatjuk: »1948-53 a KP ős a szoc. országok KP-jal 
közötti viszony megromiása, az államközi kapcsolatok nieszelcadása után 
a  szoc. építése sajátos úton folyt tovább, melynek f ő  vonása 1949 - a 
munkásönigazgatás  ős munkástanácsok kiépítése.« (240.) A Jugoszláv Kom-, 
munista Szövetség fogalmának ismertetésénél pedig ilyen tételekkel talál-
kozunk »A Kommunista ás Munkáspártok Tájékoztató Irodájának 1948-1, 
de különösen 1949-1 határozata nyomán a KP ős a többi KP közt a viszony 
megromlott, kapcsolataik normáiizálódása 1953-ben indult meg. V. kongr.-a 
(1949) után kidolgozta sajátos elméleti rendszerét; 1949 őszén bejelentette 
a termelők önigazgatásának bevezetését, amit ől az állam fokozatos elhalá-
sát várja.« (241.) Az idézett részek talán egyetlen pozitív értéke lakonikus 
voltuk. A szűkszavúság itt itulaidenkeppen a problémák objektív vinsgála-
tanok ős értékelésének hiányát jelzi. Vajon tájékozatlanságból származik-e 
az sz  adat, amely V. kongresszusunkat 1949-be helyezi, holott köztudott 
dolog, hogy azt 1948. július 21-én tartották meg, három hétre a Tájékoztató 
Iroda hírhedt határozata után. Nem Is beszélve arról, hogy a jugoszláviai 
olvasóknak a fent említett magyaráz~ az »összeütközésekr ől", a JKP 
ős a többi KP »viszonyainak megromlásáról- ős a »kapcsolataik normalk 
zálódása 1953-bari indult meg* .tézis aligha t űnik majd elfogadhatónak. De 
valószínűleg a magyarországi olvasót Is felelet nélkül hagyja majd, s őt 
zavarba hozza az Ilyen különös fogalmazás. Annál Is inkább, mert igen 
gazdag és bőséges információ~ lepték el annak idején az olvasók3at, Új-
ságoktól kezdve egészen könyvekig, ős ezek olyan »tényeket', állításokat 
tartalmaztak, amelyeket ma vagy megdönteni, vagy cáfolni kell, de nem 
lehet felettük elsiklani. 

Bírálni való a lexikonnak az a szócikke is, amely a Kommunista ős 
Munkáspártok Tájékoztató Irodájának kérdését taglalja. A 29 soros szócikk 
tömören ismerteti a Koniinform megalakulásának ős működésének adatait 
ős  dokumentuma~ hozatalát, beleértve a két határozatot a JUKP hely -
zetéről Is. Értékelés gyanánt ezt olvashatjuk: »E dokumentumok - eUent-. 
m<)ndásaik ős hibáik ellenére - a hidegháború körülményei között kiala-
kult rendkívül bonyolult pol. helyzetben Irányították a komm.  ős munkás-
pártok tevékenységét.» Amint látjuk, ez Is Igen lakostíkus. Nem lehet tudni, 
milyen hibákat ős milyen ellentmondásokat tartalmaztak az említett doku-
mentumok, mint ahogy azt sem értheti  meg az olvasó, hogy a Tájékoztató 
Irodát, ha olyan hasznos volt, miért szüntették meg 1956bon. Viszont a ml 
olvasónk jól tudja, hogy a JuKP mért nem hagyta magát irányítani e 
szerv hatámrozatai alapján. Talán a következ ő  kIadásában  már a Munkás-
mozgalomtörténet* Lexikon Is világosabban fog majd fogalmazni. A pon-
tosabb, hitelesehb, objektívebb tájékoztatás végett 
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KRITIKÁNK  GAZDAGODÁSA 

BÁNYAI JAN(:  A szó  fegl)ezme. 
Symposion  Könyvek 33. Formn, Üjvidék, 1972. 

Ha gyors  utemű  fejlődese irányainak a kutatása céljából valaki vállal-
kosna a vajdasági magyar kritika jelenkori tagozódáaának a vázolására, 
Bányiai  János éj könyvének a helyét niinderiképpen aioknak a modern 
tőre éseknek a fő  ágánál kellene  kije]öinie,  amelyek kztUkánl~ elad-
dig legreprezentánsabb értékeit termelték ki magukból. Olyan nevek fém-
jelzik ezeket a kísérleteket, mint Bori lrnréé es Bányai Jánosé. A két név 
kiemelését csak az a tény teszi lehet ővé, hogy iiznmár jelentés eredménye-
ket felimnutaité kritikusgárdával számolł atunk. A korszerű  vajdasági kiitka 
rnegberemntőinek mégis csak Borit es Bányaiit tekinthetJük,  hiszen tanulmá-
nyaikban csak Ők fogalmaztak meg komplett és részletesen kidolgozott iro-
dalomtörténeti ás -eűznéieti koncepelót, amelynek jegyében sor  kerUlhetett 
egyajta irodalmi értékrend  kialakít.ására,  illetve bizonyos alapvető  tájé-
kozódási  séinák  megrajzolására. Ami elsősorban figyelemre méltó ezekben 
a sok rokon vonást felamriat ő  munkékban, az a szigorú tudományosságnak 
ás a gondolkodói bátorságnadc  a sajátos szintézise. Különös tekintettel a 
vajdasági magyar kritika fő  vonulatára, megállapíthatjuk, hogy kritiikánk 
elsésorban a modern (a kifejezés egyezményes voltával tisztában kell  lan-
nüik) irodalmi áramlatok felé orientálódik. A nxxlernség kategóriájában 
Jelen esetben elsősorban az avantgarde tartozik, a kifejezéseket akár szino-
nímákként Is használhatjuk. (A szóhasználat kérdése nem érdemel nagy 
figyelmet, ismerve  sz irodalomtörténászek és esztéták régi, máig sem befe-
Jezett vistáját a modernség fogalmának helyes meghatározásáról.) 

Anélkül, hogy a prblérna!kör részlebesěbb bancolgatásába bocsátkoz-
náek,  tényként  megállapíthatjuk,  hagy  a magyar aivantgarde-nalc a fentebb 
említett  kritlilcusoknál  (különösen Bori Inzrénél) aligha akadnak jobb isme-
r&. Bari Imre könyvei - egy széles mezój ű  vitaalap megteremtésével - 
elsgént elemezték kimerítően a magyar avaatgerde értékeit, és a velük 
kcsolatos reagálások máris a megoldásra váró problémák egész sorát 
vetették fel. Az említett két szerz5 tudományos "el őnyét« nemcsak az iroda-
lomtöité.neti kutatások terén elért eredményeik biztosítják, hanem e kuta-
tások elméleti megalapozása is. Amit Bosnyák István A Szó  fegyelmér ől 
írott ismertetőjében Bányairól elmond,  sz  lényegében inindkettőjiikre érvé-
nyes: 

»E tanulmánygyűJteinény 1ezembeÖt]Őbb sajátsága az esztétikai ás 
poétikai korszer űség. Akárcsak elsó  krijtikakötetében, a  BOnVOLUU örömök-
ben (1964), Bányai tanulmányait továbbra Is a korszer ű  kritika- és k.älté-
szetekné.let, Illetve  sz irodalamvigáIat korszerű  gyakorlatának szerves 
egysége jellemzi. Az Ő  számára a modern vers legtöbbször poétikai példa 
is, nemes esaköz sz  esztétikai-lurae]mé]etj á ánosuitásra, és fordítva: példa, 
illetve eszköz egy általános tétel konkretizálására. 

E kettős, elméleti-gyakorlati korszerűség alapvető  meghatározó jegye 
os esztétikai, pOétikai ás kritikai ‚tizeiildlencedik századiság" termékeny 
baladása  (Feg,jelmezett modernség. Magyar Szó, 1973. mě.rc. 3.) 

Bányai János Új könyve jelentés előrelépést jelent első  tanu]mánykö-
tetéhez,  a Bonyolult bromolchoz képest. Az abban alkalmazott impresszio-
nisztfkus megközelítésmódot A szó  fegţjelmében már nem látjuk érvénye-
süłni:  a  művászetjeflegű  kritika  múveléséröl  Bányai egy szigorúan egzakt, 
tehát sokkal inkább a tudomány, mint a m űvészet körébe sorolható »mű-
faJ» ápolására tért Út. A csupán sejtézek és sejtetések régióiban mozgó, 
erősen intvit*v  Jellegű  tainulmányirói módszert egy ömnagákoz mindig "- 
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veezetes rionöjjs iks1aj qio1kod váltOtta  lel. A kötet eehnényel 
áM ennek a wagez f 	 ____ 	A bosi tár- 

suló komplex elensési mód arról teeok, h~  8ănyat Jól téjéko'zntt 
C stO*tawa1izmt Jtesebb rlmóhzn,  ét  tanulngnyaiban 	ak &ed- 
iyeIt  jól hnototta. 	se ţc. &V~ ‚qneta.qiyelva  alakItsára 
& a1kala"'"a tărszik, eel  Is növelve a tudományos Igényű  gondo-
]isIte batéS!okát. 

Sauzeure  és Jakobeon ma már szinte klasszikusnak számftó struk-
t'wlteta elvenak znfelelČen Bény'aj igen nagy bangsúlyt fektet eleinzé-
siben a költői nyelv gzukb'*jjénak a v_ltăra Is,  ás Igyekszik ezt a 
nyelvet szervez  q,yaégben  ttténi * szervezett mosidaetvalával. »A költé-
esetnek az effajta megközelítése, (...)a  damináeskn* tteliwnezt nyelvi-p-
t~  jelenség  funJceionahtdsdl vlmgáJja az  oszbétikunimé mlnősülés „versbell 
(41 tában",  s azokat a vers egzisztenciális Jelentég Ů  tartaknaiként  köze- 

mag 	a veinnyeivi an~ itt vált át a  zlobézis lehetégelbe. A 
rendezereeség,  a re dezeiterenitás nen 	feladat, de föltétele Is a kritika 

- IUtja  izeg találóan Bányai kriti módszerét ele-
srve D~ Moln*.  (A  ýeiýedezós  felelőssége. Képez  lJözág,  172. 
des.13.) 

A tn]mányket jelenége azonban nernk a tökélyre fejlesztett 
mwben fedezi*tő  fel, hanem a krităkswk abban a laltorságáhan Is, 
amely olyan  teriiletre  vezette, ahol taposott útiz nemigen lelhetett. A szó  
$łot'eime  a magyar kö)téeaee& olyan alakjaIt pró~ elhelyezni a ma-
gyar irodalom  folyematában, i*I:Idc1  évtizedek óta som tud mit kezdeni a 
kritika. Nemcsak külön-külön, hanem  egymásmeilettiségükkiel,  sorrendjük-
kel Is adalékokat szolgáltatnak ezek a tanulmányok egy komplett  -  a 
mélységeket ás viszonylatokat is érzékeltető  -  helyzetkép megalkotásához. 
Habár a szerző  nem igyekezik  semniiá&le é.rtékrendet,  rangsort  felállítani  
alanyai kapcsán, a kritikák értékítéletei megengedik a következtetést, hogy 
könyvével mindenképpen a hozzájuk való általán os  viszonyulás megvál-
tozását szeretné  e1ősegĺ)tenL  Hiszen  szinte valamennyien a XX. századi 
magyar Irodalom meg nem értett, elhanyagolt költ ői közé tartoznak, akiket 
nem Is annyira az  esztétikaI  hitvallás rokonsága, hanem Inkább  az  irodai-
mi.  soszközösség  fűz  ossze.  Igy, ezen  sz »e]ójogon'c  kerülnek  irodalmunknak  
ugyanabba a rétegébe  Füst Milán, Weörös Sándor, Pilinszk János, Nemes 
Nagy Ágnes, Rába G ţjörgtj, Lator László,  Tandori  Dezső  ás Marsall László. 

Bányai Szinte  va]amemiyt  tanulmányában eljut egyfajta komplex lé -
táernód kialakutásáig, megközelltésrnódját  azonban elsősorban a szigorú  
műcentrikusság  jellemzi. A  kidtikus leiadatá,val  kapcsolatos felfogásának 
alapjaira világít rá az a mondata, amelyet Füst Milán költ ői  szemléletéről  
Írott tanulmányában  olvashatunk: »A versben csak a dilettánsok élete van 
benne, azoké, akik nem  tudnak  éLnLc  (119.) Nem Is tartja hát  szükségesnek  
a költő  életxnotivumainak  ás a  versmotívumoknak  az összefüggéseit kutatni  
elamzáseibesi,  habár ez  sz  eljárás bizonyos esetekben  ezetleg  hasznosnak 
bizonyulna: jelzéseket,  informáriókat  adhatna fogódzót jelenthetne. 

A kizárólagosan  műcentrikus szemlélet azonban önmagában nem lehet 
vita tárgya  -  az, hogy Jó vagy rossz, alkalmazása során derül ki.  VIszont  
akkor mér a tévedések lehetőségének a fokozott veszélyét hordja magában,  
om*or -  mint Jelen esetben Is  -  az élő, valóságos  Vigról való egyfajta  
sildegenedássel  párosul. Amikor mér megteremti a maga külön viszony-
kését 

nek az  eădegenedésaek sz  árnyéka csak helyenként, egy-egy ape-
~ ~émángU kICásit  a  ta Ąmányokban,  de Jelenléte felfedezhet ő. Ali-
hoz az  illuzózkus neggyőződez vezéthet,  b amikor a verset  vaUat-
ą*, kérdezzlik, akkor a lélegző  világot prábáljok szóra b&ni. Rogy a vers 

belső  hirodalmának a bejárdea azonos a hús-vér elevenség ű  ktUvllági való-
rnégal való ksnerkedéssei. 

A módszer komplex voltét nyilván csarbító ftebb ké  kiélezetten  
lsstőrozott »zavaró körülmény» köletbeli »én nyiMiláse. azonban kazánt-
esni ennywe egyézteknű. Tqjiajdozkéjgien kétfajta krM*zi magatartás küz- 
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delme  kíséri végig a könyv lapjait ppen ez a folytonos  küzdelem Jelzi, 
hogy maga Bányai  is , tudatában van annak a kett ő égnek, amely a  hoino 
aesthetieus  ős a homo etbicus konfiiktusakenit lepi meg bizonyos szituációk-
ben a kritikust, gördít sokszor szinte áthidalhatatlannak t űnő  akadályt 
munkája elé, olyan akadályt, amely csupán egy egyénlen megvalósított szin-
tézis révén gyiőzhető  [e. A SZÓ.  fegyelménelc  azok a darabjai vallanak a 
legbeszédesebben Bányai kritikusi képességeir ől, amelyekben teljesnek Ját-
hatjuk ezt a szintézist. 

»Bányai sok Új jegyét ismeri fel a modern versnek. Ez  sz  ő  iskolázott-
sága. Ez iskolázottságot próbálja ki a modern magyar versen. Fordítva Is 
lehet. E versből kiolvasni az új versgondolkozást. Amaz kicsit doktriner, 
emez némiképp földhözragadt módszer. A kettő  közt lesz a megoldás, Úgy 
vélem. De a megoldás nem szünteti meg annak történelmi tényértékét, hogy 
Bányai egyike az elsőknek, aldk a magyar kritikát a modern versgondol-
kozásra szoktatták.< - foglalja Össze Rata Imre a könyv jelent őségét. (Ti. 
Szatáj, 1973. április.) És ha tudjuk, hogy alig évtizedes kutatómunkáját 
összegező  fiatal kritikus tette asztalunkra a kötetet, akkor annak f ő  jelen-
tőségét elsősorban a benne megnyíló .perspektívákban találjuk meg. 

Ezeket szem előtt tartva minden bizonnyal inddkoltnak érezzük, hegy 
tanulmánykötetéért Bányai János ~emelte a Kritikusok Díját, amelyet 
Domonkos Istvánnal osztott meg. A könyv tehát azok közé a kevesek közé 
tartozik, amelyek még idejekorán - aktua]itásuk id őszakában - le]ildis-
rneretre riasztották a feledésre annyira hajlamos irodalmi közvélerné-
nyünket. 

CSORDÁS MIHÁLY  

SEMFŰHORÍJÓ 

CSÉPE  IMRE:  Határdomb.  

Életjel Könyvek 1. Szabadka, 1973. 

Egy éve már, hogy kegyelettel visszük a mezei vadvirágot Csépe Imre 
sírjára. Hamvai fölötti hallgatásban él a kérdés: azért állunk fejfája el őtt, 
hogy emlékét megmentsük a holnapi feledéstől, azért, mert a barátságnak 
a túlvilág felé is eltéphetellenek a szálai, vagy azért, hogy adósságunkat 
lerójuk a mulasztottakért, a kihagyott megért ő  cselekedetekért, amelyre Ő  
- irodalmunk körforgásában már-már mint magányos lélek - még életé-
ben várt? Tudjuk, hogy az idő  nem egyformán őrzi azoknak emlékét, akik 
kihullottak sz Élet tenyeréből. Ma még nehezebben, mint tegnap ás teg-
napelőtt, mert siet ő  sz élet, megállni nem szabad, ezért vannak, akik még 
a feledtetés lépteit is siettetnék. De ezeknél  sz emlékőrzők száma nagyobb. 
Ragasakodásukat ehhez a földhöz, ennek a földnek a m űvelőihez fűződő  
ragaszkodás erősítette meg olyan izmos gyökerekkel, amilyenekkel az úkáeok 
kötbtték itt meg a futóhomokot, hogy el ne hordja lábunk alól a szál. 
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A népdalkutatók tiszta szívvel, Örömmel jegyeznek föl téjunk bármely 
szögletében egy-egy ismeretlen népdalt, népbalbadat; képz őművészetünk 
művelői a gazdagodás érzésének meleg hangján szólnak, ha kutatómun-
kájuk során egy  óbelietségre, naív művészre bukkannak, aki az ecsetke-
zelésnek még a legelemibb követelményeit sem ismeri. Az irodalomban - 
tanitványa&m tudják, ha nem is mondják ki - ritkán találkozunk ilyen 
példával, amelyre éppen a művésztelepek tanítottak bennünket, ás ha 
találkozunk is, a vissahang nem olyan tartós, a segítés sem, mert feknerül 
a kétely: mi a felfedezett őstehetség művében a maradandó? Mi az, aminek 
hitele van, s ezért megőrzésre méltó?! Vagy csupán egy falusi -mesefa«, 
akit érdemes egyszer-kétszer meghallgatni, azután egy kicsit megért ő  mo-
so]jlyal megyünk tovább?! 

2. 

Csépe  Imre soha nem volt falusi»mesefa«, akinek kopott anekdoták, 
vagy mesterkélt faluképek adták kezébe a tollai. Indutása sokkal mélyebb 
gyökerű. A »SexnfŮhordó.c költő  a kubijkosgodorből Jött be  sz  irodalomba. 
Első  versében is ezt vallotta meg a legolcsóbb takarmány gy űjtésével. A 
küzdelmes élet legküzdehucsebb talaján verg ődött végig. Egykori béres-
élete nagyon közel Járt a koldustarisznyához, azclkéhoz is, akik izomsza-
kasztó munkájukkal mélyen a felszín alatt éltek. Amit éltek és átéltek, 
attól álmukban sem tudtak megszabadulni soha, itaUn csak a titkos vágya-
kozásban, amelynek színei, hangjai között az elérhetetlennek vélt szabadság 
megfoghatatlan körvonalai lebegtek, mert azokat akkor megfogni nem, csak 
érezni: megnevezni lehetett. 

Az ösztönös költők az embertelenség, az ismeretlenség ilyen kegyetlen, 
reménytelennek tűnő  mélységéb& indulnak el: nehezebb, bizonytalanabb 
léptekkel, mint akármilyen kemény, de ismert barázdáik felé. Az első  Igaz 
szó csak a gyónásszerű  yafloxnás lehet arról, hogy ott lenn, a ninastelenek 
világában milyen a mindennapi élet... Azoknak, akik a munkássorsból 
jöttek fel, sokszor keserű  még a puha fehér kenyér S. Az előbbi utólze - 
ha humanista gesztusokkal enyhítjük Is - megmarad az elhullatott verej-
tékcseppekkel  ás a kitörő  indulatszavakkal együtt Csépe  Imre költészetét, 
elbeszéléseit ís  ezek a  »vadhajtások-  Jellemzik, de olyan természetesen,  
emberien  ás  saJátos  le]ikialkatábôl  áradó lutelességgel, hogy a bácskai rögök, 
a puszták ás a gerendás szobák nyirkos üzenetét kevesen mondtak el az 
írói szívnek Ilyen &stinte  ás  csorduiásig érzelmes rezdüléseivel... Ezért., 
amit kiadtak  ás ami még ina Is kiadatlanul elhagyott fldlvjában  hever, a mi 
ripacsos tenyerű  föld t ű  ró emberünk életének egyik ritkán látott arca, 
amely  sz  Ő  lelkében fogamzott meg a kitűnő  hailásából fel-felhangzó zene-
Iséggl. Költészetének közép-bácskai eredetisége épp a dfszft őe]emekkel te]i 
csépei hang: ez az, ami egészen sajátos színrétegezés ű  hanzer a mi iro-
dalmunk mindegyre terebélyesebb zenekarában, amelyben (hiszen fültanúi 
vagyunk) az »elektaonikus hangszerek- improvizációi olykor elnyomják ezt 
• dallamot, de - akár akarjuk, akár nem...! - még mindig ott zeng 
• Telecskai dombok felett, s dcöátőnk még az alig hallható zörejekre Is érzé-
keny füle ott fogta fel ezeket a hangokat. Költészetében a szavak már ké-
pekké formálódnak, a rímek érzelmes  mI17ivaJ  telnek meg, s aki olyan 
keservesen önmaga fedeei fel a maga számára a világot., féktelen Örömé-
ben a díszftője]z&k százaival halmozza el mondandóját. Csengés űk számára 
annyira változók, hagy ha refrénként újra meg újra 'visszahozza Őket, ő  
mindig mást érez bennük: lehunyja szemét és más hangokat hall bel őlük 
kicsengenî: a föld  hangJát,  a fák hangját, a szél hangJát, mert ezekben 
sem érez monotóniát. 

Csépe  Imre teljes lényével a bácskai dallamok, a ]etöröihetel2en, meg-
másfihatatlan bácakaj pejszázs szenzibilis poétája volt. Ez prózájából 15 
kiérződik, és ha sorait olvasva - akár egy pillanatra Is - megállítja 
szemünket a szokatlan, olykor bizarr mondatf űzés, a soha nem b üt népi 
kifejezés, amelyeket  az íráshoz nehezen szokott paraszti kéz vetett papírra, 
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csak akkor érezzük igazán, ha nem mondta Volna el azt, ami benne élt, 
ma, így, szegényen Is szegényebbek lennénk. Amit adott, amit  elmesidaitt,  
az a »tarisznyás  emberek-  befelé élt életének tükre, s ha Ő  nem  örktl 
meg az öxegapók múlt századból vagy a még lávoiabbi múltból féltön  
őrizve mába hozott emlékeit, Úgy eltűntek volna, mint azok a  népdailolc, 
népballadák, amelyeket nem jegyeztünk fel azoktól, akiknek ajkán még 
éltek, de most már soha vissza nem térnek. 

Az  lebjel Írói köre »ablakt<>r~« aéLlv ĹU több mint másfél évtizede 
folyó munkájával újabb ta'bizonyságot tett arról, hogy az él ő, a fiatal 
nemzed~ fellépésével gazdagodó irodalmunk népszer űsítése mellett a 
pódiumon és azon MVM Is az enilékőrtők élén éli. Ezt már az fLBTJ]1L 
MINIATÜROK sorozata Is bebizonyította, most pedig az ELI7rJEL  KÖNY-
VEK megindítása jelent erőte]jesnek Ígérkező  lépést abban a törekvésben, 
amelyben eddig sem lehetett megtaLlélni a »ldzárólagomág*c jegyeit. 

Nem véletlen, hogy a szárnyalt most bontogató szabadkal könyvkiadó 
első  köteteként Csépe  Imre  Határdomb  című  vallomásait jelentette meg. 
Ez a niű  épp azt igazolja, hogy értékeink posztumusz Írásait sem hagyjuk 
elenyészni. Nem, mert ezekben ól tovább az a világkép is, amit a puszták 
Írója magának megalkotott ás azok elé állított, akik mindig benne éltek, 
és ina Is - a traktorok korában Is - benne élnek. 

A három ciklusból álló könyv karcolatait, útirajzait olvasva, akár az 
Elnémult mez őkön, akár a  Tdvoh  tájakon, akár A  diUőutuk  végén járunk, 
prózá3ábél mindig kicseng a mély lírai hang. Nem tud t őle  szabaduin.t, 
inkább szárnyalásait követi, s annyira áthevíti minden sorát, hogy magára 
ölti környezetét, megtbesítl azt, olykor olyan lelkendez ő  kitázulkozássai, 
hogy maga Is élvezi a színdús, 'bukolikus hangot. Zengő  nyelve éppen ezért 
nem ‚törik meg, akkor sem, ha hirtelen váltással dúr-lhangokat üt meg, 
mert ennek a szövevényében is megtalálja - ha naIv áttétellel is - az össz-
hangot. Amikor a haldokló pusztáról, vagy  az  elhagyott, elnémult  mssők-
ről Ír, feltör ibenne a pátosz, a rcxmnok  feletti tűnődlés6kben sz elégiilws 
e]ilágyulás  is, de az Elnémult  kéméng  már  nem  siratóének, haLnn a haladó 
idő  mnindexzt xnegváltoztia!tó  erejének reális felismerése. Bár népi humora 
sokszor az életigenlés kemény szavát véste belénk, más Írásaiból viszont 
kicseng, hogy a halál rokona. Erről Is oly természetes hangon szól, mint 
a csószőkről,  a  kapásckrél,  vagy az  Eihagijot& jétékokréd,  amelyek láttán 
-  mint  az ember a ré& ~~ J.tt - meglell elvétett lépteit, melyek 
helyett, bármennyire is szeretnénk, Új léptek nem következhetnek már. 

LËVI4Y  ENDRE 

MEGRENDÍTŐ  TÁRGYILA GOSSÁG  

BALOG&i rVÁN:  Egyedül a  'umpon. 
K.özmnűvelődésl Közösség,  Zenta, 1973. 

Nemrég azt snondtatn egygt fzásarn- k2Jltői Igazságan belül ott él egy 
bam: a költőt nem łehet  Úgy  Ídézni, életeztlite Jg~ ssnelyet  nem le-
begy végérvényeznek tekintlk a- het sem megtagadni, Sem szebbé 
kézszytk rázIsát, m&t minden hauká a költő  élema alatt élő  e- 
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gyéniség  rovására. S ez az élet szül-
te  igaágieliet közöeséges  ős   ftmn-
kM,  lehet lsáronilás  ős ujjongó szép-
ség, de megrendítő  %rgyilagoezág Is, 
hogyha azt költő  nyIivánítja ici, aki 
nyíltabb, bátrabb  ős szabadabb a 
»Iciiznapi» embemé1.  

Egy ilyen élet szülte igazságot 1-
dézek itt Balogh István versgyűjte-
ményéből, amely ennek az alig is-
mert zentai köl'tónek magas szintű  
ezmtálet?éről tanť kodik: »ment Is-
ten-ember szuronyt adott. Ölni, ölni 
tanított először, s aztán mondta, mi 
abéke...» 

Ezzel  sz idézettel akarom bizo-
nyítani Balogh eredeti költőemberi 
voltát és éppen most, emikor az ál-
Iöhők egész légiója ÖzÖnilötte  el a 
viaágot, sz áIkÖlbők És álgondolko-
dók sokasága, amelynek talán soha-
sem jutott volna ezzébe a tiszta pa-
piros bepiszkolása, a mázsa min-
denáron való megerůszakadása, ha a 
költészet eredendő  ős  nemes fogal-
ma nem deval'váIÓdiűc a művészi 
szóról ina vallott bizonyos  nézetek 
ős elméletek nevében, amelyek zaj-
nálatce módon  igazgyonggyé  avatták 
a közönséges kazriceot... 

S e siralmas tényt, $ esmiéleté-
nek már említett szintjét ős  
ségét  szem előtt tartva állítom, hogy 
Balogh Istvánban már kezdeti ered-
ményeinek alapján Is eredeti alko-
tót üdvözölhetürik, ideértve termé-
szetesen a kötetében található jó 
versek mindegyiköt, amelyek  sz 
dézettel azonos, mély És megrendít ő  
emberi, értelmi nyornoeúságot  jele-
nítik meg, Illetve  lePlezik  le ama 
másik »igazság» nevében, amely e-
gyesíti akoltőt, a szó olyan sokszoe 
felelőtlen, banális, hamis, álbölcs És 
hazug játékosát a lét világos ős 
tiszta gondolatának valós tudatával. 

Minden nyilvánvaló pozitívuma 
ellenére azonban Ba&ogh István köl-
tészete egy kis finomításra szorul 
ahhoz, hegy tisztán esillogjon, Illet-
ve hogy verse versszerűvlé váljon a 
műfaj mesterségbeli törvényeit, kö-
vetelményeit Illetően. Gondolok itt 
elsósorban azokra a nye]svadta hehe-
tőségek kihagyására (a vers inági-
iws vihliágán belül), amelyeknek a se-
gítségével  áloiiezerű  igézetbé rará-
zsoiható  a  lözö!Iségesebb  foga-
lom, a legszürkébb szókép is 

ZÁKÁNY  ANTAL 

KÉT NYEL V KÉZFOGÁSA 

DEZSŐ  LÁSZLÓ:  Tipoióiai viz.Véiatok zerbhocvát—magyr  kontrasztív 
nyelvtan I.) 	 4  
Bimgarolőgiaj  Intézet,  .ÜVIdék, i)7L 

M1KES MELÁNIA  - 	Ő  LÁSZLÓ  - VUKOVIĆ  GORDNA:  A  fŐnétl 
esoport alaploérdésel. zeithorvát-.nagyar  kontrasztív nyelvtan II.) 
Bungarohóglai  Intézet,  Üvtdék  112. 

Mindkét m ű  a  flcezgazulógtat Inté- 
.et nyelvzetf füzetetnek sor~- 
hha jelent  ~ Az  e~etS nyelv- 

damányt vtzsgélat benlnket kű- 
en éTlntŐ  rősze€rőt ka- 
tedćsftást D ő  L~ köny - 

ve egy  nagysrasá VU1iWAfldlr,  
a magyar És  sztbrvát nyelv 

beÉs 
 

 nyeivtanának 
e ő  nagyobb fejezete, mely  4~
ben Án' ma 

AI~ be 
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tért nyerünk a két nyelv konstruk-
ciójába, n>,--gismerjük részrendszere-
ik sajátosságait. Ennek a vizsgáló-
dásnak gyakorlati vetülete, eredmé-
nye a nyelvtanulás megkönnyítése 
kell hogy legyen. A szerbhorvát—
magyar kontrasztív nyelvtani kuta-
tás elősegítheti a magyar anyanyel-
vűek szerbhorvátra való tanítását, 
ugyanakkor közelebb hozhatja a 
szerbek és a horvátok számára a 
magyar nyelvet. 

Dezső  László három kérdéscso-
partot vizsgál meg tipológiai szem-
pontból: az állítmányt ás bővítmé-
nyelt, a főnévi csoportot, valamint 
a mondat aktuális tagolását és szó-
rendjét. Lényegében ezek azok a 
területek, melyeknek tanulmányozá-
sával megismerhetők a magyar ás 
a szerbhorvát nyelv rendszertani 
kontrasztjai. 

Az egyes nyelvek közötti kapcso-
lat a nyelvtani mélyszerkezet síkján 
a legmegközelíthetőbb, míg a fel-
színi szerkezetben az eltérő  jelensé-
gek jutnak kifejezésre. Ahhoz, hogy 
egy szerbhorvát, illetve magyar a-
nyanyelvű  egyén valamiről valamit 
közölni tudjon, többé-kevésbé azo-
nos mélyszerkezeti elemekre van 
szükség: a cselekvő  személynek, a 
cselekvésnek, a cselekvés eszközé-
nek, a cselekvés tárgyának, a cse-
lekvés helyének ás egyebeknek az 
ismeretére. Ezek a mélyszerkezeti 
kategóriák tulajdonképpen csak a 
tudatunkban léteznek (tudattarta-
lom, gondolat), míg a felszíni szer-
kezetben funkcionálva különböz ő  
módon valósuihatnak meg. Jelen e-

setÝben arról van szó, hogy a ma-
gyar ás a szerbhorvát nyelv kont-
rasztpontjai, jellemző  nyelvtani for-
mái a felszíni struktúrában, Illetve 
szerkezetben jelentkeznek. Például a 
következő  magyar mondatban a té-
mát (az alanyi részt) dativusszal fe-
jezzük ki: Péternek van kalapja. 
Szemben a szerbhorvát megfelel ő-
jével, ahol a téma nominatirvusban 
áU: Petar ima šešir. A két nyelv 
esetrendszerének, aspektualitásának 
eltérő  alaki jegyei folytán számta-
lan hasonló különbség adódik. 

Nem kevésbé zgalmasak a szó-
rend ás a főnévi csoport problémái. 
A szórend kérdéseivel az újabb 
szakirodalom igen sokat foglalkozik, 
és ez érthető  Is, mivel az előzmé- 

nyek, a szituáció ás a beszélő  szán-
déka szerint csoportosított közlési 
egységek sorrendje, hangsúlyozása a 
közlés szempontjából nagy jelent ő-
ségű, nem esetleges. A szórendj ti-
pológia alapján az egyes nyelvek kü-
lönbözőképpen osztályozhatók is. 

A fönévi csoport problematiká-
júnak általános vonatkozásaival a 
szerbhorvát—magyar kontrasztív 
nyelvtan első  füzete foglalkozik, 
míg a második füzet a főnévi cso-
port konkrét elemzését mutatja be, 
a kontrasztív kutatások els ő  számot-
tevő  eredményeként. 

A főnévi csoport a nyelvi konk-
retizációnak, a fogalmak tagolásá-
nak az eszköze. Két állandó Össze-
tevőből áh: főnévből ás determi-
nánsból (meghatározóból). A deter-
mináns lehet névelő  és kijelölő  név-
más. A névelős nyelvekben a hatá-
rozottság árnyaltabban fejezhet ő  ki, 
de ez nem jelenti azt, hogy névelő  
nélkül egy nyelv hátrányba kerül-
het. 

A szerzők kontrasztív kutatása-
ikban a kétnyelvű  közeg kínálta le-
hetőségeket használták fal, a két 
nyelvet beszélő  szerbek ás 'horvátok, 
illetve magyarok egymás nyelvének 
használata közben tett botlásaiból 
indultak ki, elemezték a névelőhi-
bákat, szórendi ás egyéb nyelvi vét-
ségeket, hogy tudatosítva Őket mód-
szertani segítséget nyújtsanak a tan-
könyvfróknak és a pedagógusoknak. 

A munka első  fázisa az anyag-
gyűjtés volt. Az adatkozlők szerb-
horvát ás magyar anyanyelvű  kö-
zépiskolai tanulók voltak, akik 
vagy egynyelvű, vagy pedig két-
nyelvű  közegben élnek. A gyűj-
tés magnetofon segítségével rögzí-
tett rövid beszélgetések, illetve írás-
beli fordítást igénylő  tesztek útján 
történt. A nyelvi interferencia vizs-
gálatából kiderült, hogy melyek a 
vitás pontok, milyen irányba kell 
továbbvezetni a kutatást. Ezután 
kulonbözó kétnyelvű  irodalmi szö-
vegek, fordítások elemzésével, vala-
mint  sz  újabb tesztek eredményei 
alapján a kutatók az aktualizálásra 
vonatkozóan kontrasztív szabályokat 
állítottak fel. Az aktuaiizátás három 
eljárás Összefoglaló neve: a mon-
datban szereplő  főnévi csoportok 
jelzővel való ellátása (kvalifikálás), 
számának meghatároz menny1sé- 
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gi je]zővel kvantiŤ1ks1ás),  valamint 
zonceăása kjelö&I5 névmással ás 

1)éve145ve1 (azonosítás.) 
A k'vantiflkálás a szerbhorvátban. 

Szinte kötelező, . míg a magyarban 
esak bizonyos esetekben szükséges. 
Az ilyen mondat: Došao sam vozom 

ehet többszöri útszállással is), ki-
vételként tekinthető, mivel a szerb-
horvát nyelvben a tőnevek számát 
általában meg kell jelölnünk, a ma-
gyáilban viszont a beszélő  határozza 
meg, használ-e számnevet vagy sem: 
Egész este  levelet írtam. (A levél-
írás tényét hangsúlyozza ki. Nem 
tudhatjuk, hány levélről van szó.) 

A kvalifikálás összetett nyelvi 
aktus; a kontrasztív nyelvtan har-
madik füzete részletesebben foglal-
kozik majd vele. 

Az azonosítás többféle módon Is 
történhet: névmással és birtoelö-
léssel, főnévi névmással ás kevésbé 
nyomatékos módon. Érdekesek az 
azonosítás hiányának esete!. ilyen-
kor a xnagyarban vagy elmarad a 
névelő, vagy pedig határozatlan név-
mást, határozatlan névelőt haszná-
lunk, a  szerbhorvátban  pedig a ne-
Ici,  ýedan,  illetőleg a detennináns hi-
ánya jelzi  sz  azonosítás hiányát. A 
következő  példában a fordító nem 
tartatta szükségesnek a névelő  jelö-
lásét: »... váratlanul egy nyúl ug-
rott elő : ... neoČektivano iskoČi zec.'< 
(Déry : Niki) 

A második füzet második része 
az aktualizálás kontrasztív  szabá-
lyaivial foglalkozik. Az átogó sza-
bályrendszer hét csoportot foglal  

magában. Ezek valójában a norma-
tív nyeivtan szabályaihoz hasontíta-
nak, azzal a  többiettel,  hogy bizo-
nyos lélektani, szociológiai stb. moz-
zanatokat Is figyelembe vesznek.. 
Például a batározottság nem nyo-
matékos kifejező  eszközei közül a 
magyar  az  névelőnek a szerbhorvát 
ovaj névmás felel meg. Akkor hasz-
nálatos a közlés témájában, »ha a 
jelzős vagy jelző  nélküli NP deixis 
útján „közeli jegy" révén azonosít-
ható, s a sajátos kontextizális  felté-
telek megkívánják, hogy a deixis 
expliciten  kifejezódjon  a szerbhor-
vátban.'. 

PL Segítséget Csak  sz irgalomtól 
kérhet, az pedig maga Is megfogyat-
kozott az elpusztult ország-
ban. 

Srli.: Mogao je da  se uzda jedi-
no u milosrde, no i ono beše pre-
sahnulo u ovoj uništenoj 
zemiji. (Niki) 

A szerbhorvát anyanyelvű  olvasó 
tudatában az elpusztult ország nem 
vált Ici olyan asszociációt, hogy a 
«naša zeunija.' kifejezést használni 
lehessen, ezért a deizist (ova) ex-
pliciten kell jisJ 

Osszegezásül  elmondhatjuk, hogy 
a szerbhorvát—magyar összetev ő  
nyelvtan már régóta érzett hiányos-
ságokat Igyekszik pótolni, kétnyelv ű  
közösségünk mindennapi érintkezé-
sét próbálja zavartaj.anabbá tenni, 
elősegítve a nyelvek kézfogásán túl 
eszmék, szokások, kultárák kézfogá-
sát Is. 

MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ 

AZ INDULÁS HÍRNÖKE 

Dr. DANILO IECIČ : Revoiuc,onarnj raAni Čki poicret  u  Subot*ci -  A forra-
dalmi mu&nkásnozga2om Szabadlcdn.  I. kötet 1918-1921. 
$zabadka  ás környéke történelmi dokumentumainak feldolgozását pénzel ő  
kő7ségi alap, Szabadka, 1973. 

Szabadka történetírásának  szerkesz-
tő  bizottsága végre életjelt adott 
1mré1.  Amikor már Úgy rémlett, 
hagy azoknak az egyre hangosabban 
jelentkező  b.ĺrálőknek lesz igazuk, 

akik szerint a város  manográfiája 
megírásának ügye végleg megrekedt, 
megtört a jég és az érdeklődők egy 
vaskos kötet fomtújában ka1ék 
kézhez a cáfolatot: Dr. Danilo Keci Ć, 
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t; a  vajd*íqi  nuu1noŻ l0&- 
ra  vtkozě 	yiV' 0~ az-'  
1919 -192t ével 	 Viot- 
kaz6• dokumentiia ţ 	jtötl& -  
b, én a .jel  setnt ezeľ~ át  
fo&, itégy-öt kötelet kitevő  tët'Jě  

és nagyon jetefltőe munkä  
Vette  kE. 	nik 
több n VonátkÓzá olkIit ás 
tei'tébt monógtáfiába iliesZkzdó a- 
rreg'  várja a  vágl 	 dë a 
szabadkai  mw 	n&.Ę l•i1  anyag  
tèliéo beo~  már 	jett 
iýńmkának  tekinthető.  

Danilo •Keoićen  kívül, aki még 
egy kötetre való dokumentum fel -
kutatására vállalkozott, ebben 
munkában  rénzt vál]ol.tk  még Mi-
leako Paliié, Dorde MiilanoviĆ  ás;  dr.  
Mirntes  József Ismert  történászek,  
tehet a monográfia  mnunnozgaI-
liii részének  anyaga  ďe]dolgozara 
készen  áll. Dr.  Keció könýve ugyan 
még- nem jelent  történetírént, de 0-

lyan ali- dezásben ás  inagyaráza-
tokkul' adtäi' körze  dokumentum- ás  
foriiűjtefliényét,  hogy alapos át-
lanukflónyoz,ás  után teljes képet  
kaPhatunk  a  Íekkllgozott idörzak  
munkásmozgalmi történetéről, sőt, 
ezen  tálmeiiően, betekintást  nyerhe-
tünk a város ás környéke  társadal-
rel 'forrongásainak egészébe is. 

Márpedig a három év oly gazdag 
sorsdöntő •  esernénye]sben,  hogy'  srin-
te  ku]i -t képezi a későbbi  negyeď-
század  történetiéndk.  A szerző  nagy 
horderejű  eseményekkel nyitja'  do-
kumentumnsorozatát: Steila  Adorján, 
a' Bácskai  .ltirlap újságirója  kimerí-
tő  tudósításban számol be lapjának 
a  KárolYl~adal<xn  szabadkai  vo-
natkozásairól;  a Nemzeti Tanács 
megalakulása ás annak első  &intéz-
keclései e]inditanak  egy folyamatot, 
mely az  Oszbrák—Magyar  Monar-
chia végét jelzik, de egyben  előze-
vetítiLk  e Polgári mozgalom tovább 
lépését, a  mg&ť  pbletárkd'  
lom  tá,viatát  Is. 

A'  sż iáldeMkiata  párt ás az  
újáéledő  szakszervezetek vezet ői  
st váMelnak-  a' Nemzeti Tanács  
mkájáhan,  de világosan  lzöge-
zik,  begy'  nem 1 eIé'c  meg. az 
általa  kitŮzöÜ célok ~el,  ás  

t~ a  haráOt  A 
1161  aeláfl' VIlágosáf kit&nik ll'  a' 
további  esemnétíy a' 
bueázt&á támaszkođó  szerb lWd-
ser Jelenléte ás  intérhedásel 
Szalatják  ezeket a  rem&,ye-
ket:  A' magyar  koxmflün  ás -  az-  októ.k 
bert ormdakEn lángjá  egy  idelg  
még. melengeti  eżeket  az-  e]k'" 
seket, késöhb  azonban  -  
a kommün bukása után  - aŻ '  új'  
batailunerászalazervej nyśltana'  te - '  
hérterror  útjára lépnek  

SO,lyos  ár  egenlőt1en  harc ez: A  
sżávázett nftn*~ n'iděát elkö-
Vet;  hOVí sżek zá.lijon a .  tekelet-'  
lesi burzsoázia ás a katonai hata- lom—terrorjá

val,  ás bármilyen  súiy-
csapásokat szenved el, újjáéled ás' 
kisebb-nagyobb sikerrel folytatja' a 
küzdelmet A nagy  vasutassztré.k 
megfélesniiti  a  hatóségokat  melyek  
erőszokkal  és fondorlatokkal  igye-' 
inekfetülketekedni.  A  ZeUĆ-itel-
ként Ismert  szerencsétlén fim~ 

dijdás' újabb  ás  foltozott' ib'rorbÜl-
lánti-a szolgál  ürUgyiiLL  Ä felelet a-
zonban egy  szélm, esakaeni mixidé'  
szakmát fetülel'ő' sztrájksórözat A 
niunkáśok nagy'obb  bért ás  jóbb 
munaíe1tételéket  követelve,  az  éli-
ínség ellen, puszta létükért harcol-
nak. A kötet végén jelentkezik a 
később jelentés' szövetségessé váló 
csoport: a Jogi  fakultás hallgatnak 
helyzetéről ás  niozgolódésról kapunk 
híradást. 

Dr.  Keció hatalntas azlyagót kh-  
tátott fel az-cszág  levéltár ~, de'  
külföldan  Is. Helyi források mellett 
a  belgrádI,  zágrábi, újvidéki,  rumai, 
valamint bécsi, budapesti, kecske-
méti Stb. levéltárak anyagát, ezen-
kívül számos  vajdasági, belgrádi, 
budapesti Újság. idevágó  ciidceit 
használta fal  szelektálva  ás  sô&szÖt  
csak töredékben, hogy  az  érdemle-
ges  anyag ne sikkadjon  el.  De a 
látható szelekció mellett 'Is talán a 
kellébénél 3dSŠ6 tözÖr idéal re-
akciós Polgári  ]aPodç  alacsonyabb  
rângü kaksatin"  ás  ren'dő±áé$i 
(igyiaökłik érdekes, de rinn rdlLdl 
nieizható jelesttásett l eaekeî 
megfelelő  magyarázatokkal  látő&  el, 
nebogy megtévezék  az  éi-dëkig őt 

a- kutatóŁ  MéaS v- fy 
aagôk ~ául 'BM réúU~. 



g6 tq 	 z j- 
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n~ek 	 'ibb r*p  ‚e- 

4ęţ 1 4ii :kttąk!śP 	hę yet 
a.öjeţbefl. 

N$y 	 $ 1n şk, 
bY  a • 	ę)rva, et kiW$en 

.áţęg6 bvęz$ó  *‚a  ö ąidí-
ok MA. yp4ząl, ~04t  .a *-
mjęgyz*tnyevű. Ąz anyąg 

:hţ ..Zál :aZ *  hogy 
; a  dokpqei  t  ~.a  nyelven  
Q1tjUk arnyien 	ejentek. 

sz 	-inągyarásatai, Jăbjegyzetei  
a  jüvendő  történet- 

ĺró rnw*,4Mt.  
Reméljük, a gyűjtemény  követke-

aZ köteteJre nem kell sokáig vár-
nunk.  

BAi(TAi SAI(D?R  

AZ IGAZ ĘMBĘR  EMLÉKE  

:RS VAM ŢA: Dr. ąj BiJq,  a  ~ hufla$3$4a életú*. 
fI?hYi  ‚Közég,  Çzâ$r, tim. 

t.pz hetrajzqt  Igy e ętt rnęgri.  
Igy, még  akkw  is,  ha  »N 	a 

ás helyzete, 	illor höked- 
kiszbelęi*en ő 1ó ..ę bęrről 

ę1l fZfljP-' {4ŢDâkY kefletţ,  b-
»p  csążs ‚így h$ętt .megrni,  

k  igy  m Illatott követke-
z4es ăiWeÁs éqţ et 
$Mstrn 	.*ir*l ít ‚ v Ćrni- 

kás,  Burkus Valéria.  
santavér, Višnjev?ac, Dušanovo 

dąJ$qi ikíiş *petüket,  hálájukat ici-
vántáic megörökíteni dr. Milan Bi -
kar orvos  fáradhatatlan,  leJkiine-
retes munásségáért.  A kortársak 
emlékeznek es  emléket állítanak 
egy orvosnak, aki míg élt, a falu-
ban  'teljesibette éleťniąratésát.'  1-

en,  teljesítette azt, amit egy falu  
és néhny tele~ népe elvárt  az  
orvostól. Az orvostól pedig  - tud-
juk - emborfeletti beljesitményt  vár-
nak, hiszen életről van szó. Vajon 
egy  élethivatás  önként  vállalt köte-
lezettsége elég ahhoz, hagy a kör-
nyezet emléket  áHftzon?  Burkus  Va- 

ą . 	 z 
t  

c ąj ţ r 	 q  

gęk li orra ~q~ orvo-
uk enh&ét ippęn  ennek az élet-

.rajzn* 1apj4n ő iZetik. 
az uJcornak 

rno4$a .ęl  az  írÓ,  ~.»minél tei-
jebb vqlt  ez az élet,  .annl szá-
mottevőbb  a  viszzaemlékezčk  köre.  
Ąz qflIlékeąés ÖĘSW  kel-
h$t  $y  iţ n 1és  egymás  rnęUé jz-
tę i, bgy  teljes  ł gyęŢ'  a  jnzaiAc.  

Az életút állomásai:  dr. Mi&an 
Bikar  Bács mellett,  Deronje  falu-
ban született. A  báespalániml  elemi 
iskola és  az  Újvidéki gimnázium el-
végzése, majd a galíciai  háborÚs  é-
vek után a pesti,  bsl,  prágai egye-
tem jelzi a tanulás  útját.  Az első  
munkahely  ĄZ  újvidéki kórház.  
Cşąjtvér nibeienjei pzvos.  
kül voltak. Dr.  Bikar nieg$lyázza  
a községi orvosi állást. Kívánsága 
teljesül. Ettől kezdve  Csantavér, 
Viánjevar, Dušanovo, Zednik, Gu-
naz$, :Ş dca, .äajd  is-
mét C4anIaver  .a  ufl1atę Uęţe. N-
hogy  az író ezt elmondja, abból ki- 

ĘÓető, ihyen 	ipqgh4ţ.ás9k 
» Ęgák znqg mű *Üés4nek 4n- 
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Helyzetrajz: Csantavör lakossága 
túlnyomórészbea nincstelen, vagy 
kevés földdel rendelkező  földmun-
kás. Itt az orvos sok pénzre nem 
számíthatott. Nem is számított. Ab-
ban a világban a szegény, ha meg-
betegedett, »vagy elpusztult orvosi 
segítség  nélkül, vagy a gyógyítás 
költségeiben ment tönkre..' Az új 
orvos faluba érkezésével és letele-
pedésével sokban megváltozik az 1-
dézett helyzetkép. Az író nem di-
csérő  szavakat fogalmaz, hanem be-
szélteti az egykori betegeket, akiket 
dr. Bikar meggyógyftott. Olyan tör-
ténetek ezek, melyekből kitűnik az 
orvos ős az ember magatartása. Nem 
megszépített 'hősj cselekedetek ezek, 
hanem az orvos ás a beteg egymás-
rautaltságának mozzanatai a beteg-
ség elleni küzdelemben. Megtörtént 
eseteket olvashat az olvasó. Ezzel 
válik minden írói megállapítás hi-
telessé. 

Jellemrajz:  az apa községi jegy-
ző, tehát a rezsim entere. A fia 
orvos lett; szabadgondolkodású, hu-
manista, filozófilsus lelkialkat, el-
mélyült gondolkodó, bizakodó élet-
szemléletű, az igazságot szerető  e-
gyénżség. Sok jó barátja Van és 
mindenki Ismeri. Ő  legjobban a be-
tegeit ismeri, több százat névről ős 
az öröklött betegségekről. Időben 
tul közel állnak a történések, mégis 
az író körültekintő  válogatással jel-
lemrajzi állításait Is példákkal iga-
zolja. 

Külön foglalkozik dr. Bikar vi-
]ágszeinléletével. »... MIndig a leg-
haladóbb áramlatokat követte.» Né- 

hány példát ennek igazolására fel 
Is sorol. Ez esetben azonban a pél-
dák is általánosítások. Közvetlenebb 
ás élethűbb lehetett volna es a rés; 
ha az író elmondja, miként Is tevé-
kenykedett dr. Bihar a žednlki Pre-
porod egyesületben a telepes ős az 
őslakosság .testvéri egymás mellett 
élése érdekében. Ugyancsak jelleg-
zetes mozzanatnak tekinthet ő, ami-
kor a háború 'viharában a csanta-
vének  sz  orvosukért, majd az orvos 
a esantavériekért állt hí. Ebben a 
részben éppen azok az életképek hi-
ányoznak, melyek az előbbi részek-
ben hitelessé teszik az életrajzot. 
Persze kétséget nem támaszt az ol-
vasóban a néhány konkrét eset el-
maradása, de szembeötlő, hogy a 
szerző  itt elténit a jó feldolgozási 
módszertől. Milyen élethű  leírás sz  
például, amikor elmondja, hogy dr. 
Bihar mennyire félt a vthartól, vil-
lámlástól, de ennél a rettegésnél e-
rősebb volt a hivatástudata, ás el-
ment a beteghez viharban Is. 

Nyugd!íjaztabásának  kérése, a 
kérvény visszavonása, majd ismét 
munkába állása hitelessé teszi azt, 
hogy dr. Milan Bikar bekövetkezett 
haláláig töretlen maradt ős hivatá-
sában helyt állt. 

Végigolvasva ezt az életrajz$, 
felvetődik a kérdés: Vajon észre-
vette-e Burkus Valéria, hogy ívásá-
ban lerakta egy életregény alappil-
léreit? A valóság átlényegülésével 
nemcsak a főszereplőt, hanem kör-
nyezetének szereplőit Is maradandó-
an megformálta. 

URBÁN  JÁNOS 

MÉG EGY HAJÓ ÁTKELT...  

KAROLJ SIRMAI: Vizija tiuine. 
Matica srpska, Novi Sad,  1972. 

A ‚zépek ás nemzetiségek közötti számában Juhász Géza  eindolkoz- 
két łrénţ$ közlekedés az irodalom  tató  információkat közölt  arróĘ  hány 
síkján címmel az Üzenet es évi első  művet fordítottak le hazánkban  a 
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jugoszláv  népek irodalmából ma-
gyarra, szlovákra, románra ás ru-
szinra, s hányat az említett négy 
nemzetiség íróinak alkotésai közül 
szerb, horvát, szlovén ás macedón 
nyelvre. Bár áttekintését bizakodás-
sal zárta, azt sem hallgatta el, hogy 
két és fél évtized alatt, 1945-t51 
1970-19, »a jugoszláviai magyar í-
róknak Összesen 308 könyve jelent 
meg eredetiben, s ebből a jugoszláv 
olvasóközönség mindössze 31-et is-
merhetett meg, tehát minden tize-
diket.' Különösen elgondolkoztató, 
hogy amíg az elsó tizenkét évben 
minden ötödik, addig az azt követő  
tizenhárom évben csak minden ti-
zennegyedik könyvünkről szerezhe-
tett tudomást a jugoszláv irodalmi 
közvélemény. A visszaesés tehát az 
utóbbi évtizedben következett be, a-
mi »gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
a jugoszláv könyvkiadás nem tar-
tott lépést az alkotó lendület soha-
sem tapasztalt  nagyazányú fö]lendü-
lésével a nemzetiségi irodalmakban, 
sem az esztétikai értékek kétségte-
len gyarapodásával..< Pedig a nem-
zetiségi irodalmak, így a vajdasági 
magyar irodalom számára Is létfon-
tosságú azoknak a hajóknak az útra 
isdftása, amelyekről Juhász Géza 
egy másik źölmérésében  (Sokasodó 
haiók a félértesiflés óceényun.  Híd, 
1972. 6.) beszélt. Ebben az írásában 
azt tette szóvá, hogy a jugoszláv ol-
vasók, még a szakmabeliek sem Is-
merik ügy a magyar irodalom kie-
me]ked,6 alkotóit, mint ahogyan Ma-
gyarországon Miroslav Krležát, Ivo 
Andrićot vagy Ivan Goran Kova či-
Ćot ismerik. 

A vízen tehát, amelyet pataknak 
hihetünk, ha a térbeli közelségre 
gondolunk, de tengernek válhetünk, 
ha az eddigi átkelásek nehézségeit 
ismerjük, új hajók megjelenését 
várjuk. Mert nem kétséges: az át-
kelés létérdekünk. Németh László, 
lflyés Gyula, Déry Tibor, Weöres 
Sándor, Nagy László, Juhász Ferenc, 
Pilinszky János hajója - hogy csak 
azokat említsük, akiknek a neve Ju-
hász hiánylistáján szerepel - bizo-
nyára teljesebb rakománnyal érkez-
het, s amit 'hoz, rólunk szóló üzene-
tet Is tartalmaz, de a mi  életünkról  
igazán hitelesen csak mi beszélhe-
tünk, s hagy ezeket a jugoszláv ol-
vasó is megismerje, nekünk fonto-
sabb, mint annak a klasszikusnak,  

aki határainkon túl ól. Mert közös 
dolgaink még teljes6bb fedezetet 
nyernek azáltal, ha mondanivalónk 
mtlalkotásként is érdemesnek bizo-
nyul a figyelemre. 

Hogy ez a figyelem nem elég in-
tenzív, arról régebben Is, mostaná-
ban Is elég sok szó esett, bár bizo-
nyára nem volnánk egyöntetűek ab-
ban, hogy - ha sor kerülne rú - 
mely hajókat indíthatnánk útra jó 
reményekkel ás határozottan. Ha 
megszavaztatnánk az  írókat, kriti-
kusokat, félő, hogy Jó részük mást 
választana. Én - nem tagadom -- 
'legtöbbet egy Jól szerkesztett esszé-
kötettől remélnék, de tudom, hogy 
egy idegen nyelv közegében, ahol 
alig vagy egyáltalán nem ismerik a 
műveket, amelyekről a tanulmányok 
szólnak, az esszék értékéb ől sem 
fogható minden, ami fontos. Ezért 
magam is Járhatóbbnak tartom a 
szépirodalmi munkák átültetésének 
útját. 

Most, hogy szavazás nélkül u-
gyan, de ismét fordítóra talált egy 
vajdasági magyar könyv, a választás 
egyszerre meggy őz ás örömmel tölt 
el. Akárhonnan nézem Is, Szirmai 
Károly kiszemelése mindenképpen 
Szerencsés vállalkozás. Szerencsés a-
zért, mert talán ő  az egyetlen, aki-
nek tiszteletében csaknem mindany-
nyian megegyezünk. Az avantgarde 
hívei éppúgy magukénak vallják, 
mint a realizmus képviselői, egykori 
munkatársai éppúgy, mint azok, a-
kik ősüket tisztelik benne. Róla iga-
zán nem mondható, hagy földhözra-
gadt, és az sem, hogy kitért a kö-
zösségi szerep vállalósának paran-
csai elől. Művészi igényesség ás iro-
dalomszervezői felelősség nála soha-
sem került konfliktusba. 

Igaz, hogy novelláinak a Matica 
srpska gondozásában megjelent vá-
logatott kötetében Is akad olyan, a-
melyben sz idítákok szociológiai, 
tárgyi mozzanatai úgy átlényegül-
nek, hogy az itt ás a most jegyei 
nehezen fedezhetők föl. Ám aki a 
lényegre figyel, a víziók természe-
tére, az a drámai lüktetésben az a-
Laesony ég alól kitörni akaró magá-
nyos ember sorspéldázó lírájára Is-
merhet. Joggal tekintik tehát Őt e-
lődjüknek azok, akik a tenger medi-
terrán ege alá a vajdasági esemény-
telenség miatt  viszik figuráikat. És 
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j9$al ę 4ntk nagţiéfl*  ‚Őt  * 
.i zpę a Szc$elekyvel ‚el-
et rnwka, ‚a nei lét 

nasz ęądű  épvişeletió ‚véldá$t 
tisżtelik. Igazán azik  értik, akik a  
novqUistában  és az  irodaloms;ęrve-
?4ben  ugyanazt a szedlemet:  a szín-
vonpl,  â  elel ęég eriós  gyökerű  és 
4agy 4áV1$ú szellęmét  szeretik.  

‚ĘztXetW vötödés ű, le egylé 
‚PY4¥0 írt  l2azza  az olvasó elé  oo-
qn  t  saváan  Bort Im-
re, haxigsólyozván, Ęqgy  Ş irmai Ká-
ry .jzig-véitg ir*us, aki úgy  •is 
ini ţ t akot6  ‚és ‚Úgy is miit  s ęrve$  
a j áviai m gyar Irodalom  eg- 

egyéniógeinak ęgyike 
•Vga Ióasef,  aki  goos OLif-

tival şçi$ ‚teţt Ąrx]munk 
mqismertee~ében,  ha filo- 

lógiai  ffró~á~  ţalún nem ia 
ismerte  $z'rnai  r~ hą  ‚ ęle-
gt, írÚsainak lś ai hangąltságăt,  
a  beanük  lüktető  drámaiságot,  a  
víziékat fosz, ruganyos  stílussal  
fölidézdő  előadás  Îérias  erejét,  te-
hát  a szellemet jól  nreţezte  és kis  - 
vetítette. Az  expresszív sűrít—&s*et, 
sinbolikát -  akár az eredeti  -  Ő  
is mindig apróa szUárdrnęţIren 
ţudla tar hapgulatodc  nem  
$lnak ködşzenvé,  a  m,õgõttük rejlő  
súly ás a merész  -fodulaIk e] ę re  
is folyamatos érvelés végig érzékei-
lelő. S  ha  ezt .a hajót a  dél€zW 

nyelvterület  kikötőiben  &zinte  ér-
dekiÓc fogadje,  azért  nemosak  a 
kiadónak, :hanem a fordítnak is há-
lával  .ţartozunk. 

B$RNAC480R  

A  RËCMO1 V&C PIUANAJ*ÉPEI 

IVAN P&NčIČ : .Natpivo-van.*z. 
cyit, ŞubqtIca,  1972.  

Iyan Ianjć  içltŐi pá1yaďutásá)ak 
Ů b szakasa, fordu čpontja  állt 
e a  Natpvavan3a  című  verzkőtet 

megje1enésvel. rKoábban  a  korsze-
rŰ 'lĺ ai óraznlaţpk, rövidáletű irány-
zatok  követője volt s majd két év-
tizedes költői tevékenykedés során,  
akárosak  kortársai, sokat kísérlete -
‚zętt.  A költőlre  ‚Oly nagyon jellem-
•ző  alkolői gtoipaiás*t követő  

'1 ęt újr$ezdés  lírai  hevü-
‚Ietéen e]kiveteţt tÚl1apásoktI,  •a 

zselés »rejtjqies 	ezésmódjá- 
tál 6 sem  :Volt ment,s így az al- 

ízissüjc, rökal —felt~uk, 
yilgnézatük tÜz1mük  és a k*té-
szęţţel szęmben ţ*lnaztott i$nyei 

pán  figyeleze na$Jç  igy-
)edvqi  t4 	vették,  vęgy ęl- 

nsta1ták  költészetét. 

Legújabb verseskötetére már  ke-
vésbé vonatkoztatható a mindenkori  
kísérjetiezéssei yittjáró szélséges 
nelcibuzdulás,  'hiszen a  Natpvava-
nja  egy olyan tudatos  ~es.?Átás  
tznéke,  amely arra irányult, hagy 
az  oirasónak  a  Adegyer~ozott-

-ság« hangulatába burkolva  nyúja  
M  érett alkotói  gztussai a  loöité-
szet AÉ  talaján, a néplélekben vi-
rágzó gazdag élményanyagot. 

A költő  a  iggedéş ,  a  szeąvé-
dés,  a  tuat szi4ltje alatt vógem ę!iŐ  
ötinös lázadásąak  a  m(i]*ból  t-
‚me$ett pillaiatkép ę t ör*kítl meg  
ás vetíti a jelenbe  mntegy  .emlékez-
‚tetásitént  és  figyeineztetőü1,  hogy e- - 
ząn Ţájoi,  a  valaflhik9ri szabaĘĄ &ai 
pazţasm,nagypáink, déąap44* 
gtyede, veej.t$ e vzso11k 
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a földet,  fl1yn&  ölési  
ak t1g6cMett... 
BěŕetÉ 	saratók és 

mCeok  voltak,  a1dknek -erét  
ta aifăl&  Életük  deén  m  olyany-
nyira  eláradt  hogy' a .tett he  
&ettpá~ MM1615~ rdez-
keic  be A költ  * nu~ ŕé.t. 
a&1eleVetiítl naüidö ěl  f-
ă*  akH akha  ti* ás  töp-
righ běxńÜlJá  a  Ăz& 
)éW ~y~ ny fák&t  a  t ż&tez- 

Vg  kést a'  szeswéđésre 
c*del.tig ±ölt&k  a  »íp pol*te'  ás  

tőMënek4' sZětetl ke- 
nyerükre... 

żék'  az  Wd0é1ések  azonban 
mégsem teljesen  dliábaval45k:  tömör  
életigazaágok megsejtésére, znegfor-
mádáai.ra nyújtanak  alkalmat. Egy 
rövidke versszakban Igy nyilvánul 
meg a szabadságról, szerelemr ől ás 
a  száxnonkérésről  alkotott  elképze- 

szdfl  a  ýecske 
Af1kába 

cs6kot htntek  
az óicddra 

vajh hí gyiíjU 

vereýéki&nlcbôZ  
a  flJ?  

A  költ4 aki az  eteŽÍ ěn 	1'rte  
lessége érdekében  &&badk& séerb  
horvát ás  magyar  nlven irött  b  
ténakni  adatait is  tanulmta  
Igy  k,éţzeli  el a  tö6kök l*ben  
bekövetkezett újbóli melenásét' 

njśr 'derek ă*Z 
s&étiág ie  

O  şflocsárj,a 

Łuď ss öZéfl 
og  a  ala  

nehéz  faýeUzők  

Dúl a csata, ág  &  nádas ás a  
bunyevác harecsok  a  tGS martalé-
kávé lesznek...  ã~ sz  évtize-
dek béres és  dlsznĆpáSztoÉ'  utódaik 
másféle veszéllyel  nézh& fk.-
inet:  a  mega1áztatéssl ész niegkü-
lqböztetéssel, sz emrtel&a  bánás-
móddai... 

lcö$a azfik söt áns-
wei  é  tetI  a  ąndők liähgii 
latát rădb ástet  a'  Valégř  ás 
tiszavirág életű  rltikndásll4t'visz-
szahănytlását  a tartás  etü5öásál-
lapotába... 

A' kötet  műVészi éstékét le  
beötlébbé'Éi  az a  dqĄ u±lefltumj5ti'  
képén!, aniely megéle~  a sz -S  
badkai iuSzt5'  ás a bácSkai sgg 
létűlft katś akát.  Á költő  a  Mra ez-
közeivel  - tiirélemtzieĘ  a  1é1ekb 
plllaătás képesăégével  ás jó  sżân-
dékával eFfegketYe - hatOl  a 
múltba,-be let  a b&t~ák p1rIfl 
ablákán, potcS: falvélť  Uteátn,sâ?é& 
dű.lőutakon  barangol, meg-megáll az 
évszázados  eperták  árnyékában ás 
az  alkonyba  merülő  bájról vissza-
pillant a város tornyaira. Olyan fá-
radtan, csüggedten ás jövőbe kér-
dező  tekintettel, akárcsak hetven 
vagy nyolcvan esztendővel ezelőtt  
az  akkor  bunyevúc  atyafiság,  -  a  
»baĆo*, »didax, »enaja", »dim*c,  
avagy a  föglalkozásukat  illetően a  
»bandeš4', bandica»  

PãMé a  Nl'avana versaza-
kaibai mgszólaltatja  a névtelen hó-
söknł.  À hhtáctalanság fe1ett  csapon-
gó  képlet eriééVel,  a &a varázs-
vesszőjével azokat is  életre  kelti, a-
kik mér a horpadt hantok alatt p1- 
hflek, de még boltokban sem bo-
ol nśë  h egészséges élet-
ffl v ăgjáb el!&*ották  a 
»b ás  Ó2XIák,  akik 
az  értnás h1cČkat sz  iskola he-
lyëtt nt j~ áS  disznóólak  kër 
n~ Ilb~tatkik  s ádáz  Azf-
VáM:  ik  bák  Őket ab- 
ba 	tis 	1anak...  

A  Jtětolérê~ életét, múlt-
jãt:t5*tésiSkŤ  JÇeZŐ  mozaikok,  
letlt lttlk ď xnaS  Igazságát  
ine&ItŐ  kã~ a  klzn  
versforma  jóli~tdt6~ bel-
iámin &sm1iik Az  értbebőség,  a 
műélvezet  ~ alaţwet  feltételei-
nek htztsa  folytán  az  olvasó 
nem  boný6lk  bele a  taWgatás  ás  
feltéteJeé ś szövevényébe,  ami u-
gyan  o ń  kéz  álhaghatatln  aka-
dályt, de  niégiS  a  lkai kŐzvet1ség  
hatását  rÖnA.  

A  veryű$ 	y művészi értő- 
ke v 	tatl 	Kva]ltásai  Igazol- 
ják a  oéituďMoe kölgyéniséget,  
még  inb» az es  e1töké1ég,  hagy  
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ezúttal a sok kortárs által mell őzött 
területen, a népköltészet  kiapadha- 
tatlan  forrásvidékein szorgoskodjon.  

Korábban  Úgyszólván versenként 
váltakozott a hangulata, költő i  rnon-
danivalója,  ami ugyan nem jelenti  
azt,  hogy hiányzott bel őle a tartal-
masabb tevékenységhez szükséges 
érő  ős élményanyag, viszont nem 
rendelkezett az alaposabb elmélke-
déshez nélkülözhetetlen mértéktar-
tással ős fegyelemmel. 

Most mindezeknek a lírai mér-
céknek, minőségi és tartalmi érté-
keknek a birtokában alkotta meg 
legújabb kötetét.  Azzel  a céllal,  

hogy megmentse az elkallódástól ás 
művészi szintre emelje azokat a 
lírai gyöngyszemeket, amelyek a 
szenvedésből fakadtak, s az érzések 
hamisítatlan  vetül--tét  adják. Igaz, 
a tudatosság és a derű  elemei csak 
szórványosan villannak fel a kötet-
ben megörökíte tt  komor tájakon, a 
csüggedt lelkekben. Egyebet talán 
nem is lelhetett a képzelet szárnyán 
a  múltban  kalandozó költő, ahol o-
lyan ritka vendég volt az öröm ás 
az  elégedettség,  ás ahol e nemes 
emberi tulajdonságok híján mind 
gyakrabban lángolt fel a dacos 
szembeszegülés a megaláztatással.  

ALMÁSI  TIBOR  
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AZ ÉLETJEI MIN/A TŰRÖK 
Szellemi életünk dokumentumai 

1.  LÉVAY  ENDRE:  ÜJ LÉLEKINDULAS  elfogyott 
(Tanulmány) 

2.  SAFRÁNY  IMRE: ZSOMBÉKOK elfogyott 
(Vallomás  Vinkier  Imre  művészetéról)  

3.  DÉSI  ÁBEL: KORTÁRSAIM elfogyott 
(Versciklus) 

4.  KOLOZSI  TIBOR:  ŐRTOZ  FÉNYÉBEN 4 dinár 
(Szabadkai folyóiratok ás könyvek) 

5. BALÁZS G. ÁRPÁD: BOLYONGÓ PALETTA S dinár  

(Onéletrajz)  

6. DÉR ZOLTÁN: AZ ÁRNY ZARANDOKA 4 dinár  
(Csáth  Géza emléke) 

7.  LÉVAY  ENDRE:  FËLALOM UTÁN elfogyott 
(Monodráma) 

8. BURKUS VALÉRIA:  IBOLYA elfogyott  
(Ferenezi  Ibi rivaldafényben) 

9. GAJDOS TIBOR: A CSILLAGOS HOMLOKÚ 4 dinár 
(Hangya András életútja) 

10. GARAY BÉLA: A KULISSZÁK  VILÁGABAN elfogyott  

(Onéletrajz)  

11.  BARANYI  KÁROLY: IKAROSZ SZÁRNYÁN 5 dinár  
(Ônéletrajz)  

12. DÉR ZOLTÁN: AZ ELS Ő  MÜHELY S dinár 
(Kosztolányi Dezs ő  önképz őköri ével) 

13.  PETKOVICS  KÁLMÁN: A TIZENNYOLC NYÁRFA 6 dinár 
(Dokumentumriport) 

14. SOMOGYI PÁL: MÁGLYA 6 dinár 
(Egy életrajz vajdasági fejezetet) 

15.  BARANYINÉ MAJtKOV ZLATA: VERGÖDES  5 dinár 

(Farkas Béla napjai) 

16.  SCHWALB  MIKLÓS: A SZÉN 6 dinár 

(A  mártir  költő  versei) 

17. FEKETE LAJOS: A BUJDOSÓ VISSZANÉZ 4 dinár  

(Onéletrajzi  jegyzetek) 

18. CSUKA ZOLTÁN:  »MERT VÉN SZABADNA,  ALDALAK . . ..  7 dinár 

(Emlékezés két életkorszakra) 

19. FEHÉR FERENC: SZABADKAI DIA  t{ÉVEIM  elfogyott 

(Ą  költő  kibontakozásának  első  szakasza) 

20. LÁNG ÁRPÁD: IDŐ  ÉS  MÜVÉSZET 6 dinár 

(Aktivista Írások) 

21.  KOSZTOLANYI  DEZSŐ : NEGYVENNÉGY LEVÉL 9 dinár 

(Költő  családon belül) 

22. DÉR ZOLTÁN: A TUDÓS TANÁR 15 dinár  

(Toncs  Gusztáv élete ás munkássága) 

03. KOLOZSI TIBOR:  ERZSĚBETLAKTÓL  A MAGLAJIG 22 dinár  

(Kizur  István forradalmi életútja) 

Megrendelhető  az  ÉLETJEL  szerkeszt őségében (Subottca, 'Jrg cara Jovana Nenada  
15) személyesen vagy utánvéttel, vagy az összeg el őzetes befizetésé vet a következ ő  
folyószámtára: RaclniČki univerzitet -  Munkásegyetem  - Étetiet -  66600-603-661 

Postadíj:  2 dinár füzetenként. 



Megjelent az letjel Miniatűrök 24. kötete 

Petkovics Kálmán 

ÁPRILISTÓL NOVEMBERIG 
(dokumentumrip rt)  

A nagy történelmi fordulatok légkárének tanulmányozása 
mindig tanulságos és hasznos írói vállalkozás, és kétszeresen 
hasznos és tanulságos, ha a történész komoly elmélyülésével. 
..i történelmi adatok lelkiismeretes és rendszeres föltárásával 
történik. Petkovics Kálmán éppen ezekre a feladatokra vállal-
kozik szívesen. El őbb a Tizennyolc nyárfa els ő  világháború 
utáni, sok vitát keltett történetét dolgozta fel, és helyezte 
olyan történelmi megvilágításba, amely alkalmas volt arra, 
hogy eloszlassa a Zeli ć féle felkeléssel kapcsolatos naciona-
lista irányzatú tévhiedelmeket, most pedig a megszállás nap-
jait vette bonckés alá. 

A háború és a hódításvágy felkavarta szenvedélyek ön-
magukban véve is hálás témái lehetnek a kutatómunkának, 
de különösen eredményes lehet a történész munkája, ha a 
Chet őség szerint minél mélyebben merül a felszín alá, hanem 

Csupán magukat a történéseket fedezi fel és sorakoztatja egy-
más mellé, hanem felkutatja a társadalmi rugókat, az ese-
mények társadalmi hátterét is. A megszállás éveinek esetében 
ez a háttér különösen sokszinu, mert hiszen nem Csupán a 
nemzetiségi ellentétek kirobbanása okozza a bonyodalmakat, 
hanem még sokkal inkább a társadalmi er ők osztályalapon 
kialakuló szembenállása. 

Petkovics  Kálmánt éppen ez az ellentmondásokkal teli 
háttér vezette, amikor arra vállalkozott, hegy a történész ala-
posságával és az újságíró kíváncsiságával feltárja azokat a 
régi okmányokat, és átlapozza azokat a régi újágokat, ame-
lyek segítségével valóban hitelesen és érzékeltet ően ügy cso-
portosíthatja egymás mellé a feltárt adatokat, hogy igazán 
folyamatos összefüggésben és logikus magától értet ődéssel 
keljen életre el ő ttünk nemcsak a megszállás els ő  kegyetlen-
ségeinek, túlkapásainak sorozata, hanem a kés őbb kibonta-
kozó törekvések is, minden ellentm mdásukkal egyetemben. 

Ertékes,  izgalmas mű  ez a dokumentumriport, s hézag-
pótló is, hiszen eddig még nemigen akadt vállalkozó, aki ne-
kífogxLt volna e zűrzavaros id ő  hátterének felderítésére irá-
nyuló munkának. Haszns ez a tanulmány azok számára is. 
akik átélték ezt a korszakot, de kétszeresen hasznos azok szá-
mára a fiatalok számára, akik csak hírb ől ismerik ezeket az 
éveket. 

A 200 oldalas, húsz értékes dokumentumot közl ő  könyv 
ára 15 dinár. 


