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SZIRMA  KÁROLY 

KÜLÖNÖS ZENEBONA 

A fiatalember éjjel tizenkett őkor, indult el gyalogszerrel- vendéglátó is-
mesétől hogy fél kettőre eljuthasson a második faluba, ott vonatra 
szál'lhasson, s idejében munkahelyén 'lehessen. Vasárnapról hétf őre vir-
radó éjjel. Az ég tiszta vlt, nem kellett attól tartania, hogy megázik 
A Ikõrótie elterülő  'mozdulatlanságot csak a oWkálÓ szellő  bolygatta 
néha, megmegJegintve arcát. 

Az Út, melyen haladnia kliett, nem volt jkõves, csak arnlyan 
egyszerű  kocs:út. A kéthetes 'szárazság miatt vastagon lepte a por. 
úgyhogy 'bokáig süppedtek bele a lábak. A fiatalember ezért levetette 
cipőjét, harisnyáját, válfára akasztotta, s nadrágját 'Is felgy űrte, hogy 
kí'mělje. Majd megmossa a ilábát az állomás melletti 'kútnál, ha odaér. 

Így vágott neki az útnak az éjszakai csendben, mart a faluban 
már a l udtak az emberek, a 'kutyák 'nem ugattak, s legfeljebb egy-egy 
nesztelenül étCiikló bagly Yi:koltott néha. A csillagok is mintha e.lálmo-
sodtak volna, mert csak 'hunyorogtak a fekete kupolás égbolton. 

Lehet, 'hogy a fiatalembert felizgatta a nagy csésze feketekávé, 
amelyet ismerősei, mindenre gondolva, az linduliáskor beletukmáltak, 
de valahogy túl nagynak érezte a csendet, 'és túl mélynek laz éjszakát. 
Bár izmos, erős fiatalember volt, s 'nem fé ĺt, a ránehezedő  n'érnaságal 
most mégis nyugtalarítónal< találta. Jobb szerette volna, ha az elha-
gyott község irányából kiadós kutya -ugatás kíséri, ha el ő lről békésen 
döcögő  szekér közeledik, iha 'lovakhoz szóló imegnyugtatõ emberi han-
got haH, s fölötte szikrázva égnek a 'ba:kacs'innal ibevont égbolt piri-
nyó lámpái. 

Ebben a 'különös 'hangulatban taposta 'meztláb a 'lisztszer ű  port, 
mely mélyebben még őrzött valamit a naköŹben beszívott melegből. 

A község, ahová 'igyekezett, vagy 'nyolc kilométerre esett isme-
rősei lakóhelyétől. 

Elhagyhatta a félutat, miikor váratlanul ikülõnõs hangok ütötték 
meg 'a fülét. Nem tartósan, csak pi'llariatokra, 'id őnként visszatérve, 
megismétlődve, mint mikor hárfába kap a szél, ás megszólaltatja 

A Fangok az előtte tevő  falu irányából jötte'k, s azért hatottak 
reá 'különösen, 'mert 'nem Voltak természetesek. Mintha ő rültek orgiájá-
ból kapOttvolna el Időnként az érkező  szeHővel egy-egy hangfoszlányt. 
Zű rzavaros, zagyva dalolást, emberi b őgésbe fúló én -ékszót - hege-
dű , tambu'ra,nagybőgő  egymásba lhasítókakofón'iáját. 

A fiatalěmber megállt, s a rejtélyes 'hangok irányába né żett. De 
egyetlen fénypontot se látott a sötétben. Az éjszaka feketén fölyt 
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körülötte össze. Bárhogy is törte a fejét, nem tudott rájönni, honnan 
eredhetnek a hangok, hol tarthatják a pokoli  oriát.  

Abban a föltevésben, hogy talán  rTégisosk  az érzékek káprázata 
az egész, fölizgatott képzelete és idegei  cirtkos  játéka, folytatta útját, 
s egy ideig valóban nem hallott semmit. A közvetítés megsz űnt, meg-
szakadt, csak a csend hullámzott körülötte, szinte tapinthatóan.  

M'á•r-már megnyugodott, mikor az arcát meglegyint ő  szellő  ismét 
az iménti zű rzavaros hangokat hozta feléje a sötétségbe merült faluból,  
illetveazútjába  eső  régi,  elhagyott  temető  irányából. 

Mint művelt,  ikolázott  fiatalember, nem  volt  babonás, a halotta-
kat végképp  halottakn'aç  tekintette, képtelenségnek tartva, hogy  sírjük-
ból  visszajárhatnak, vagy éppenséggel bomlott orgiát  üihe Łnk  a te-
metăben,  s  méglis,  hogy a különös hangoknak nem tudta elfogadható 
magyarázatát adni, erőt vett rajta valami  elődaltő l  örökölt babonás 
félelem, mikor arra gondolt, hogy ily  áHapotban  a régi, avas csontokat 
ő rző  temető  mellett kell elhaladnia. 

Félelemérzése még Csak fokozódott, midőn az Őrült orgia hangjai  
-  'megerősödve  - megismétlődtek,  mintha közelebb került volna fo r-
rásukhoz.  

Hogy viszolygó érzésétő l  szabaduljon,  értelmét szegezte ellene. 
Hátha nem is igaz az egész, hátha csak álmodja. Hiszen máskor is 
megtörtént, hogy a polipkaraival ráfonódó álom megkínozta, s egy-egy 
helyzetet  Óly  érzékletesen élt át, mintha igaz volna. 

Hogy ébrenlétét ellenő rizze, sorra vette aznapi élményeit, haj-
nali megérkezésétő l kezdve  el'búcsúzásáig.  Mivel mindenre pontosan 
emlékezett, nem kételkedhetett többé, hogy ébren van, s nem álomkáp-
rázat űz vele játékot. 

De •ha így  van, a zű rzavaros orgia folyton erősödő  hangjaival  
mint  tényleg létezőekkel kellett számolnia. Noha semmi magyarázatukat 
sem tudta adni, csak a zt, amit a józan értelemt ő l elvetett babonás  hie-
delem tartogatott, hogy a rejtélyes hangok forrása a faluszéli elha-
gyott temető . 

Útját folytatva, egy több száz méter hosszú, vén  ákácoson  kellett 
áthaladnia, ami kikezdett bátorságát még  iinkább  próbára tette. Ezé rt  
meggyorsította lépteit, hogy miel őbb kiérjen. 

Míg az  ákácok  közt járt, a zű rzavaros hangfoszlányokat gyöngéb-
ben vagy egyáltalában nem hallotta. Bizonyára azért, mert a csavargó 
szellőt felfogták a dús  ilombú  'fák vagy eltérítették. De amint 'kijuto tt  a 
szabadba, a rejtélyes zenebona egyre hangosabb lett, természetellenes 
volta még észrevehetőbb. Mintha csak ő rültek zsinatja ta rtott  volna  
ének-  és hangversenyt. Úgy keveredtek benne, bomlott összevisszaság-
ban, bőgés, üvöltés, nyekergés, cincogás, tülkölés, zsíros nagyb őgő-
brummogás. Időnként aztán mintha asztalra csapott volna a Csend, az  
órgiázák  hirtelen elhallgattak. 

Ebben a látomásszer űségtő l is felfokozott  rossź  érzésben ért a 
fiatalember a falu végén levő  temető  sarkához. Ott befordult, a félig 
bedő lt téglakerítés mellett fol ytatta útját. 
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Noha a veszett orgia fészkének a közelében kellett lennie, mivel 
egy idő  óta esend volt, helyét nem tudta megállapítani. Felt űnt neki 
azonban, hogy odébb lobogó t űztő l származó táncoló fény vetődik 
ki az éjszakába. A saRÝkra érve, megtalálta forrását. A nyílt t űz a sa-
roképület tágas, hodályszer ű  heliségének ibetonpadlóján  lobogott. 
Elő tte egy tömzsi, nagyfarú, kurtaréklis, kurtaszoknyás asszony forga-
tott valamit nyárson. Odébb: hosszú, fehér, x-lábú asztalnál duhajon 
dőzsölő  tarka társaság ült, könyökölve, asztalra d ő lve, rátehénkedve, 
gesztikulálva. Férfiak és n ők, jócskán elázott állapotban, fittyet lhányva 
minden társadalmi illemnek. Egy-egy n ő  combtöiig felgyű rt ruhában, 
meztelen bájait tapogató férfipartnere ölében, a lobogó t űz fényében 
középkori nagy, barbár tivornyák képét idézve, vörös és véres lángo-
lásban. A leöntött ta ťka abroszon •borosüvegek, üres vagy aligt1t po-
harak, ételmaradékok, szennyes tányérok, mocskos ev őeszközök. A 
muzsikusok a tivornyázóknál még rosszabb állapotban. Némelyik any-
nyira elázott, th.ogy a szünet alatt elterülve hevert a betonpadlón. Míg 
az orgiázó társaság valamelyik vezérszemélyisége borg őzös hangján 
rájuk nem dörrent, zeneszerszámaikhoz parancsolva őket. Ilyenkor mint-
ha tébOlyultak adtak vOlna koncertet. Osszevi ,ssza nyekeregtek, tülköl-
tek, dudáltak, b őgtek, rémes kakofóniában: 

A fiatalember a kitárt szárnyas ajtó küszöbér ő l nézte a szélesen 
lobogó tűz vörös fényétő l megvilágított ás jelenetszerüen ható dözsöl ő  
társaságot. 

A tivornyázók azonban észrevették, ás összevissza kiabálva, asz-
talukhoz hívták. Mikor erre nem mutatott hajlandóságot, egyikük, egy 
magas, torzonborz, fekete üstök ű  Heťkules fölállt, csöppet tántorogva 
odament hozzá, megragadta, .s a hodályba penderítette, úgyhogy majd-
nem belerepült a t űzbe. 

Utána erčsżakkal asztalukhoz ültették, kényszerítették, hogy velük 
poharazzon, $ velü'k b őgjön, ordítozzék. Majd ott termett egy kipirult, 
fekete sátoros hajú, karcsú szépség, ölébe huppant, karjával átölelte, 
feszülő  ikerblét hozzászorította, s ragyogó fekete szemével perzsel ően 
nézett reá. Azután csak arra emlékezett, hogy valami kemény tárgy hom-
lokához vágódott. 

Virradt, mikor a hajnali hüvösségt ő l dideregve magához tért. Ott 
feküdt a saroképület el őtti közben agya kábult volt, homloka fájt, ahogy 
hozzáért kezével, ujjal száradt vérosomón akadtak meg. Ekkor eszébe 
jutott, hogy valamit hozzávágtak. 

Nagy nehezen feltápászkodott, s amennyire fájdalmai engedték, 
leporolta ruháját. Mert azt is gyalázatosan ellátták, amikor talán végiig 
húzták a betonpadlón, mielőtt kivitték, s a keskeny utcaJközbe lökték, 
hogy ne legyen reggel a járókel ők szeme előtt. 

Tehetetlen dühvel nézte a hátával temet őre támaázkodó sarok-
épületet, ahol az éjszaka Oly csúnyán elbántak vele, mert a gazságot 
nem volt kitő l Számon kérnie. A nagy, szárnyas ajtó be volt csukva, 
lakattal lezárt átdobott vaspánt fogta keményen, azt a színezetet keltve, 
mintha a nagy, elhagyott hodályban az 'éjszaka nem tivornyázott volna 
senki, s az egész csupán egy lidércnyomásos álom volt. 
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FÜSTÖLGŐ  G VERT VAK  

Égnek, lóbognak, füstő lögnek. Halottek  napján, halottaimnak  álłítva.  
Hosszúkás,  kóp alakú iángjukkal  magasra nyúlva, nyelvüket öltöge tve. 
Mintha  azokna'k  lelke nyújtózkodnék  bennúk,  akiknek emlékezetére 
gyújtottam. Mert nekem  ök  most is élnek.  Különösen  ilyenkor, halottak  
nąpján. Évlközbęn töbszär  megfeledkezem róluk,  elhanyagolom emlé-
kket.  De ezen a napon,  bűntudatosan, megidézem  Őket. S Ők eljönnek.  
Didegő  szeliernkezüket  az  .ernlékezetökre  gyújtott gyertyák lángja fölé 
tartva és melengetve. 

Ottlétüket a lángok lobogásán, nyújtózkodásán mérem.  Éetrö-
vidülésüket  egyre  hosszabbra  váló lélegzetvételükön.  

Megszakításo'kkal,  délután kettő tő l hatig figyelem a gyertyákat.  
Ahogy  mind lejjebb égnek, mind hosszabb, kormot eresztőbb  lesz a ka-
nócuk. S  ánogy  lassan elfogy az életük, lélegzetük. Apámé, anyámé, 
testvéreimé,  hozzámtartozóimé.  Akiknek a gyertyákat  ál:l ĺtottam.  Tizen-
hármuknak csak négyet  -  hasít belém a vád.  -  Még akkor sem jut  
valamennyiknek,  ha megfelezem, megharmadolom. Hogy Is tehettem. 
Ilyet, hogy is 'lehettem ily  szívtelen?  

Szinte látom, mint nyomakodnak a lobogó lángok közelébe, hogy 
didergő  kezüket, föléjük tartva, megmelegítsék. Az évnek legalább ezen 
az egyetlen napján. Mialatt .a tizenharmadik, sóvárogva, ott áll a hátuk 
mögött, mert neki nem jutott semmi, Ő  csöpp meleget sem vihet ma-
gával a világűr dermesztő  hidegségébe. Mint ahogy nem  viihetnek  azok 
sem., akik, íme, egyszerre  csapatostól  tolonganak el ő  a 'ködhomályból, 
mert  távoiból  odacsalta Őket a gyertya mereng ő  lobogása. 

Néhai  jőbarátaim, jóismerőseim  ezek, akiknek egyetlen gye rtyát 
sem  áflítottam,  noha senkijük, s tőlem úgy várták. S nekem csak most 
jutottak eszembe. Hogy  fájíhatott  nekik hű tlenségem! 

Elfordulok és visszamegyek szobámba. Nem akarok a lobogó 
gyertyákra tekinteni, melyeket  oly  sóvárogva 'néznek azok, akikről még 
ezen a napon, az ő  napjukon Is,  megfeledkeztem.  

Csak akkor térek vissza, mikor a gyertyák már csonkig égtek, 
néhány vergődő  szívlóbbanással  az utolsó kanóca Is eld ől, és bele-
fullad a 'köréje olvadt  parafntócsába.  

Az előszoba, ahol nemrég négy haldokló gyertya lobbant utolsót, 
elsötétedik, jelezve, .hogy a halottak napjának vége, s a társtalan bo-
lyongásra  szám'kivetett  lelkek újra szétszéledtek. 

A két irást Szirmai Károly hagyatékában találtuk. Mindkett ő  már megjelent kötet-
ben - az elsó az Örvényben, a második a Muzsikáló messzeségben -‚ de az álta-
lunk közölt kéziratok szövege nem teljesen azonos a könyvekben olvasható szöveg-
gel, igy bizonyára hasznos összevetésre nyújtanak lehet őséget az irodalomtörténé-
szek számára. 

702  



UTASI  MÁRIA 

EMELD FÖL ARCOM 

Arcom emeld föl 
aláz a lény 
s bimbón a csók 

Tavaszi vetés ver 
csúfolnak rügyező  ágak 
gesztenyék orgonák 

Testem virág 
lélekkel léptem a földre 
s az kemény röggei megdobál 

Tépett fájdalom 
csonka hit hogy éni érdemes 
emeld föl arcom 

VÁGY 

aranygyapjas kos 
egy nagy mezőn 
csupa sugárzás csupa fény 

hűvös hű  rezdülés 
szabadság sivatagán 
oázis-álom tűnő  szép 

fecskeszárnyú  gyöngédség 
sziklák repedésén 
nevetés tündér-repesés 

M. RAJTA MARGIT 

TURISTALÁTOGA TÁS  A  DUNA-KANYARBAN  

Lassan szeli a komp a folyó vizét - 
hat autót visz által, csendesen sodródik a hab alattunk, 
az ég sötétje itatja a tájat. 
Visegrád, a folyó széles öble kitárult, 
vihar áll fölötte. 
A Dunakanyar valami hatalmas nyugalmat áraszt 
a ránk nehezedő  felhőkből, itt most a villámok hada 
a hegyek mögé menekült. 
A komp kiköt, mi most oda megyünk. 
Ülünk a Siivanusban. Köröttem illedelmesen 
szidják ezt a randa időt. 
Odakünn eltűnt a Duna-kanyar és förtelmesen csapkod az es ő . 
Beethoven zenéjét hallgatom. Shakespeare jut eszembe. 
Shakespeare előbb ölt, más zenét hallhatott, 
vagy így van jól?: Örök, igaz, volt, van, lesz? 
A világ mily kicsiny és mily nagy, 
ás félelmesen rettenetes. 
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BARÁCIUS  ZOLTÁN 

A NAGY FUTÁS 

Sejtettem, hogy így végződik rövid tartózkodásom a Város  »elăkelő c  
negyedében, ilyen epilógussal  zárulna'k  a november hónapi események. 
Imádság ás varázsszó segíthet csak rajtam, istenem, hát már a hang 
is elhallgatott bennem, s nem figyelmeztet a várható veszélyekre, mert 
ahhoz, hogy  elmélkedni  tudj az életrő l, szűkséged van egy  szobácskára,  
piszkos  pokrócra  •a talpad alatt, ne ázzon be a tető  ás sohasem há-
borgasson a háziasszonyod. De amikor sétámból hazatértem, barna 
táskám (papírok, ceruzavégek, n ővéremtő l kapott hanglemez, parányi  
glóbusz:  tartalma ennyi) az ajtó el őtt hevert. A lakás természetesen 
zárva. 

Kidobtak. 
A halálos fáradtság  imohóságával  faltam a farzsebemben talált ke-

nyérhéját és reményt vártam az életanyaghoz. Remény? Ismertem a 
történetet, ezerszer elmondtam: Öten voltunk testvérek, apám ivott, 
anyám  kurvál'kodott,  jöhet á mehet, »szánjanak meg egy szegény  em-
bert!«  Egy kis ravaszság, nem remény kell az élethez, és akkor bent 
marasztalják a szerencsétleneket a  lkórházban,  de minduntalan túljár-
tak az eszemen. Különösképpen az az Orvos, akinek Olyan vékony a 
nyaka, mint a fűszál és arca sárga, akár a túlvilágra küldött, de vissza-
maradt  -  mi okból, ki tudja  -  rakomány. 

Nem fizettem a házbért, hát kirúgtak. Ez a perc is olyan keser ű  
volt,  mint a többi. Mi marad a mai napra? A rettegés fel ő röl. Gyorsan 
arra gondolni, hagy mi volt a legnagyobb öröm az életemben. Talán 
a pillanat, amikor megálltam a katona el ő tt és mondtam az igazat, es-
küszöm, •hogy  csak az igazat, ás kíváncsian  lestem,  meddig állja nyíl-
tan, meddig nézhet szemrebbenés nélkül a szemembe,  meddig.  marad 
arcán a tiszt i, hivatalból felvett  gög.  Az embereket csak beszéddel le-
het elnémítani. 

Eljutni egyszer az élet, az öröm indítóokához és  ottmaradni  örök-
re. Bölcs módszer: rábírni az embereket arra, hogy örüljenek a ma-
darak  tollásźkodásának,  annak, hogy a csillagfürt a homokos talaj-
ban is kivirágzik. Ostobaság. Mindenkinek legyen néhány jó szava is, 
és kötelező  tiszteletadással örüljünk egymással, mi, ahányan vagyunk 
ezen a földön, betegségre való tekintet nélkül 

Mégis mi a mai program? 
Hihetetlen legorombítás. 
A hurcolkodás teljes csöndben zajlott le, s most a magányt illeti 

az  elsăbbség  az utcán. Napok következnek majd, amikor sokat kell 
gondolni a Fehér Lányra, mert jó volna ott lenni délután, a teára várni 
este és ijedten lesni az ablakon túl szaladgáló vadászkutyákat. 
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Másfajta nézés meleg futkároz rajtam, amikor a Fehér Leány vé-
delme alatt állok. Gyorsan összekuporodom ilyenkor, hogy a gondolat 
ne hagyja el túl :korán testemet, maradjon még velem, altasson el bé-
kés álommal, hiszen itt vannak a közelemben a täbbik, űzik az apró, 
éhséget nyugtató kezeket. 

Végső  magány. Senkisem érdekl ődik utánam. 

Ismerősőkbe botiottam  az utcán. Az otvos megmondta, hogy a 
december a legkritikusabb hónap. Az újságosbódé el őtt egy szakállas 
»úrban» volt számtantanáromat véltem felfedezni. Majdnem ráköszön-
tem, de az utolsó pillanatban meggondoltam magam. Atvágtam az út-
testen. Az egyik boltból kilépett az a n ő , aki egyszer kidobatott a tánc-
loká ľból, mert megmarkoltam a mellét... 

Miért nem ad valaki néhány jó tippet az életre? Nem valami 
királyi fôgásrăl álmodozom. Beérném .a Fehér Leány két ujjával, aho-
gyan kitapogatja csuklómon az ütőért. 

Új barátom, aki leszólított a meredek utca végén, megitatott velem 
néhány csésze forró teát és a sorsom után érdeklődőtt, nem túl heve-
sen, éppen hogy pillantást vetett barna táskámra és szakadozott ka-
bátomra. 

-  Nem írsz? - kérdezte talán negyedszer. 

-  Nem. 
- Kiíogytál? 
-  Krízis. Hosszan tartó krízis. Vége. 

-  Küldjél inéhány sort. 

-  December van, tudod. Ilyenkor... 
Orvoshoz küldött. Azt mondta, hogy rossz b ő rben vagyok, a 

szemem hólyagos, zavaros a tekintetem, talán sokat ittam. No igyuk 
ki az öröm kelyhét, örüljünk az ingyenteának, búcsúzzunk kezicsóko-
lommal, s tovább, tovább lefelé az utca meredekjén. 

A városnak távoli, kevésbé kivilágított részében - vadfügefák 
nőttek a parkban, bokrok, padok eszméltem fel, s kutatni kezdtem 
fedél után, mint a csügged ő , aki kitartóan a csillagokat számolja az 
égen. 

Tavaly decemberben volt egy kis »kalandorri« a rend őrséggel. 
Azóta a helyzet rosszabbodott. Két alkalommal bevittek a kórházba, de 
két hétnél tovább sohasem tartottak bent, a fehér falak között, a I eke-
tekávé gőzében. Azt mondták, kell az ágy az utánam jöv ő  betegeknek, 
mert ő rülteket tenyészt a század, amelyben élünk, lerondítják a betegek 
a világ valamennyi fehér leped őjét. Sok a beteg? A legtöbbje ronda 
szimuláns. Az igazi. beteg én vagyok. A szörny ű , a nagybeteg. A gyó-
gyíthatatlan. Mégis kidobnak. Megjegyzik még, hogy nincsenek testi 
fájdalmaim, »hát fáj a fejed, vagy a micsodád, ugass már, te ember», 
mert ők .csak a testi fájdalmakra írnak ki orvosságot. 

Jótékony tettekrő l már alig hallurtk. 

Földsź intes  ház ajtaján kopogtam be, s amolyan »csak néhány 
hónapról van szó; író vagyok, magányra van szükségem» kezdet ű  szö 
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veggel  próbálkoztam. Megkaptam a szobát. Az asszony bekísért Új  
tämiöcönbe,  alig bederített rám, a hajában papírok lógtak, hahaha, és 
piszkos pongyolája alól  kivillant  még piszkosabb  .kom:binéja. 

-  Ez a legkevesebb, amiit adhatok, fiú  -  mondta.  -  Ez van, 
ami van. 

Ez van, ami van. Nem  kérte  előre a házbért. 
És ha nem fizetek? Mit csinálnak velem? 
Feljelentenek a rendőrségen. Ott előszedik  az  aktámat  -  szép, 

barna dobozban őrzik a földre érvényes  útlevelemet -‚  s továbbítanak 
a  lkãrház  címére. Az  orvos berendel, az ágyra fektet, széttárja a karját 
és káromkodik. A Fehér Leány szótlanul fogja a karomat.  

Visszakülenek  a rendő rségre.  Kocsikocsi -kocsikázás.  Államkölt-
ségen.  Meleg ebéd és sör, s azután  -  vissza az utcára. Hát ez volt q 
bűnügyi beszámoló viselt dolgaimról. 

Ismerkedtem  új  szobámmal. Milyen csodálatos napok voltak azok 
a gyümölcsös szélén, hiszen, sokan úgy mondták, akkor én voltam a 
legápoltabb rövidnadrágos fiú a városban, s mindig volt bennem elég 
merészség  a'hhoz,  hogy megcibáljam a mellettem elhaladó kislányok 
haját, hahaha, bátor voltam, 'mint a sas: 

Valahol a folyosó  -  folyosó vagy csatorna, mit tudom én  -  vé-
gén valaki felsóhajtott:  

-  Esik a hó. Hallod, esik a hó! 
December hónap, hóval és  karácsorrnyal.  
Ujjammal magérintettem a barna táskát,  beletúrkáltam  és  iis'im ĺ-

tottam  azt a papírlapot, amely a nagy hidegben még zizegni is el-
felejtett. 

Mikor fűtöttek ebben a szobában utoljára? 

Betűk a papíron. Az előszót géppel írtam, de tavaly, amikor  e ő-
szÖr  futottam neki a világnak, eladtam az Öreg masinát, amelyr ő l hi-
ányzott a T bet ű . ilyeneket írtam rajta: á  kozo  éle 

Leesett a hó? 
Az utcára futottam. Többen is lőttek a sarok mögül: a leány a 

víz mellő l, az asszony, akivel a hídon álltam, és az is, aki megtartóz-
tatásra szoktatott, 'mi okból, ma sem tudom 

Tavaly összezavarodott bennem minden. Kitettek az irodából, ahol 
ilyenkor télen nagy hasábok pattognak a 'kályhában. Vagy 'központi 
fűtés...? 

Azt mondta az orvosom, ha kijövök a kórházból, embertársaim 
segíteni fognak rajtam. Igy mondta, hahaha, embertársaim, és szemü-
vege mögül  ikajánul  nézett rám. Hát nem segítettek. Az  orvosok sem. 
A rendő rök sem. Senki. Felettem az irgalmatlanság. 

A sarokhoz értem. Gyömöszöljön be valaki a kocsiba,  és  vigyen 
el innen minél gyorsabban, sehol egy lélek, de persze december van, 
a látványt meg 'kell szokni, s Úgy illik elmenni az ismer ősök mellett,  
mintha  ott sem 'lennének (ez a tényleges helyzet). Nincsenek itt, csak 
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megbomiott  agyam  szüH  a mosolyogva, kalapokat lengető , majálisokra 
Siető  nővérkéket, bácsikat,  néniket,  aranyfüggőket ás a  húsvéti  tojá-
sokat. 

FEKETE MAJOM. Kocsma. ide betérek  -  gondoltam. 

Kövér pincér állt a  sank  mögött, s valószín ű leg csak annyit mo-
roghattam, hogy »ha lehetne valamit meginni, mert... fizetni... ugye, 
ha, hiszen rám sem  hedeiltett.  Sarkon fordultam, s  új:ra  a havas ut-
cára kerültem, ahol természetellenes csönd ás tisztaság  szépítgette  a 
piszkosnak látott milyen gyorsan  változtatom  a véleményemet, avagy 
a hó színe lopja a földre a derűt?  -  városnegyedet 

Rohanni 'kezdtem, úgy  ugráltam,  mint a vágtató ló. Milyen apró-
nak tűntek a házacskák a  bennün:ket  körülvevő  pusztaságban. Aztán 
valaki megragadta a karomat Nagy, csillogó szemek, rothadó emberi 
élet, gyökér, amelyet hiába öntöznek. Nem értettem, mit motyog a f ü -
lembe. 

-  Mit akarsz? 

Sok gátat emelt az emberek közé az együttélés.  Undoródta'm  a 
zilált külsej ű , toprongyos alaktól, aki a 'hóna alatt piszkos papírlapokat 
szorongatott.  

-  Te vagy az író?  -  kérdezte.  -  Ismerlek.  

-  Honnan?  

-  Együtt dolgoztunk, író. Nem emlékszel?  

-  Hol dolgoztunk együtt?  

-  A tutajon.  
-  Nem dolgoztam tutajon.  
-  Dehogynem. Mi 'ketten, régen, abban a városban, ahol olyan 

sok híd van.  
-  Melyik városban?  
-  A háború után. Nem emlékszel rám?  
-  Nem! 

Tovább akartam menni, de a hulladék ember (istenkém, ezt mond-
ták rám is a  rehdő rségen!)  megragadta a kabátom ujját.  

-  Hol van a házad?  -  kérdezte. 
Bizonytalanul az utca  mási'k  oldalára mutattam.  

-  Ma érkeztél?  
-  Igen.  
-  Gyere hozzám. Nálam meleg van. Nálam mindig meleg van. 
Nem tágított. Hangja heves szenvedélyt ő l fű tötten  döbörgött  a 

fülem mellett, S csak mondta, mondta, mondta...  
-  Tudod, mi ez? A  hónam  alatt? A könyv... ebbő l lesz a 

könyv... egy regény. Átnézed?  -  A falnak támaszkodott és nehezen 
szedte a levegőt.  Nyomorúságos  jelenet. 
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-  Éhes vagy? - 'kérde źtem. 
Némán intett a fejével, majd a fülembe súgta: 
-  December... ilyenkor a legrosszabb. A krízis... 

-  Hol figyelmeztettek erre? 

-  A kaszárnyában. A kaszárnyában. Nem emlékszel? Együtt vol-
tunk katonák. 

-  Nem voltam katona! Erre határozottan emlékszem! Nem vol-
tam katona! 

Zsákoltunk, a drótokat szeltük, maltert kapartunk, valamit 
együtt csináltunk, ne feledd. Dolgoztunk valamin. Emlékszem rád, mert 
te voltál az egyetlen, aki  mindig mehallgattál. 

(Ült a széken, és tágra nyitott szemmel figyelte kezemet, s án 
lapoztam, olvastam a készül ő  regény sorait, hogy azután rászédüljünk 
a régimódi sezlonra. Nekem is szükségem volt valakire, aki mehall-
gatott.) 

-  Fehér kópeny volt rajtad. De csak egyszer. Arra sem emlékszel? 

- Engedj utamra!— ,mondtam sziszegve. 
O csak áHt és bámult utánam percekig. Nem is vettem észre, hogy 

a piszkos papírlapokat id ăközben a hónom alá csempészte, s most 
futottam a rám kényszerített zsákmánnyal a havas utcán lefelé. 

Aztán bátortalanul visszaintettem az árnyéknak, amely a havas 
függönyön keresztül szemlélve egészen valószer űtlennek tűnt. 

Megzavart a találkozás. Sz űkölve széktem a szobámba, és az 
ágyra kuporodtam, mint a nagy veszélyt ől megmenekült, de ezer sebbő l 
vérző  vad. A tutaj, a fehér köpeny... 

Olyan parányinak éreztem magamat, mint a szikla, amely szem-
beszegül a tengerre!. Valaki, aki én vagyok, Ott sétál az ablakom alatt 
az utcán és rongyaival rémísztgeti a járókel őket, »emlékszel« szóval 
riogatja a lelkiismeretét azoknak, akk néhány pillanatra nagy szerelmi 
történetet várnak. 

Másnap első  utam a FEKETE MAJOMHOZ vezetett. Siet ő  lép-
tekkel tettem meg azt a néhány métert az ajtótól a sankig és rászóltam 
a kávéját szürcsölgető  pincérre: 

-  Tegnap fizetés nélkül távoztam. 

A kövér pincér átnézett rajtam: 

Mi az? 

-  Tegnap megittam önnél egy pohár bort és fizetés nélkül tá-
voztam 

-  Mars ki! Lódulj, mert lekeverek! - Megragadta a galléromat 
és kipenderített az ivóból. 

Mibő l is akartam fizetni? Mit is ittam? Rumot vagy bort? 

Bénító, pánikszer ű  félelem fogott el az utcán. Rohanni kezdtem 
a kikötő  felé. Kikötő? Van. a városnak :kikötője?. lmerősök emelgették 
kalapjukat, de án köszönés nélkül suhantam el mellettük. Az iskola- 
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igazgató, a tizedes a hadseregbő l 	mégis  voltam katona?  -‚  régen 
elhunyt nagymami és a dallam: »Ott ahol most  magyarfi.&k  járnak.  . . « 

Bezárkóztam  a szobámba és füleltem a neszekre, de azok csak 
bent, bent a lelkemben háborogtak, és ami a legrosszabb, a zsibongás 
egy percre sem szünetelt, csak dübörgött a  szigör  hangja: felkelni, 
egy-kettő , egy-kettő , egy-kettő '  ... 

Az éghajlattól befolyásolt kedélyem nem változott. Szólni kellene 
a háziasszonynak, hogy f űtsön be, de mi lesz, ha  ennek  fejében pénzt, 
elő leget kér? A bezárt szoba a legbiztonságosabb. 

Kezem a  papírcsomóra  tévedt: Olvasni kezdtem a kusza sorokat, 
a »regényt. Tengeribetegség környékezett, megmozdultam, hogy leká-
szálódjak az ágyról, de k ővé dermedten feküdtem a vackon, s úgy 
éreztem, hogy alattomos, galád támadás ért, kést döftek a hátamba, 
mert a gyű rött papíron csak ennyi állt: Fehér Leány... 

Svábbogarak másztak a mosdóállvány felé, s bennem rendkívüli 
fizikai változás ment végbe. Hirtelen rácsaptam az ajtóra és kiszédül-
tem az utcára.  

-  Eridj az utamból!  -  hallottam rekedt hangomat, amint befor-
dultam a sarkon. Sehol  serki.  Havazott. Karácsonyi dekorációval kö-
szöntött ránk a tél. 

A nagy futás végén megszólítottam egy gesztenyeárust, aki lát-
ható zavarában nem volt hajlandó szóba állni vetem. A falhoz lapulva 
törtem magamat el őre, s az emberektő l  kérdezösködtem,  hogy nem 
látták-e a Fehér .  Leányt, majd újra futo ttam, futo ttam az utca hol egyik, 
hol másik oldalán. Választ senkit ő l sem kaptam, hahaha, »embertár-
saim segíteni fognak rajtam<, a nézésük ezt sugallta: »Hiéna szaladgál 
az utcán, él még, vigyázzatok,  emberek!«  

Az országúton nagy volt a csönd. Csak a fák meg a csillagok 
vettek körül. Leheveredtem az árokba, fohászkodtam egyet, nem tu-
dom, kihez, s közben feszülten hallgatóztam, .nem  közeledik-e felém a 
Fehér Leány. 

Arra ébredtem, hogy valaki a hajamat simogatja. Ő  volt. Az ember, 
aki keresett.  

-  Reggel van  -  mondta szelíden.  
-  Hogy kerülsz ide?  
-  Kerestelek.  
-  Engem?  
-  Igen. El őttünk az élet. Megtaláljuk a Fehér Leán yt .  
Ütáltam.  A reményeink is egyformák voltak. Mégis azt mondtam, 

hogy a rossz idő  miatt vagyok ingerült, igen, a rossz id ő  miatt, s bé-
kítő  mosollyal néztem rá.  

-  Ilyenkor hiába keresed  -  folytattam.  -  Beborult. Fedél kell 
neki is.  -  

Hallgattunk az árok mélyén, s  az-arcunkon  olvadozó havat bá-
multuk. 
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-  Honnan ismered Őt?  -  kérdeztem.  -  Mikor találkoztál vele?  
-  Egy éve.  
-  Hol?  
-  A városban.  
-  Melyik városban?  
-  Egy kisvárosban a folyó partján.  
-  Nádas Is volt?  
-  Igen. Nádas. A pa rton jegenyék. 
Rövid szünet után folytattam:  
-  Egy éve?  
-  Igen.  
-  Azóta nem jártál a városban?  
-  A városban a nádassal ás a jegenyékkel? Nem. 
Felálltam.  
-  Tudod mit  -  mondtam halkan  -‚  most elmegyek ás megke-

resem a Fehér Leányt.  
-  Várj!  -  sikoltott fel nyomorúságosan. Gyű löltem. A legszíve-

sebben világgá kergettem volna a szerencsétlent. De ő  segélykérően 
nézett rám.  

-  Gyerünk!  -  adtam ki a parancsot.  -  Megkeressük Őt!  
-  Van pénzed?  

-  Nincs. 

Akkor hogyan jutunk cl oda?  
-  Gyalog. Estig odaérünk. 

Futásnak eredtünk, mint a dologtalan herék, akik bizonyítani akar-
nak a munkavezető  előtt,  hehaha,  dologtalan herék, hát persze, ezek 
vagyunk mi, s most itt futunk a latyakos, fehér-fekete országúton. Va-
jon ráismerek-e  imajd  a városra, hiszen úgy vagyok velük is, mint az 
emberekkel, a nagymamival, a tizedessel, torony ás ligeti padok, ala-
csony házak,  békaszár.nyák,  hahaha, ezeket az ódon épületeket már 
láttam valahol, amott a piszkos folyó, egy, kettő, három, négy híd és 
a nádas. A jegenyék. Megérkeztünk. 

Kísérőm vigyorogva a karomba kapaszkodott.  
-  Itt vagyunk?  -  kérdezte. 
Leültünk a víz partján, és  néźtük  a nádast meg a jegenyéket. A 

fák  levéltelenül  szúródtak az ág felé. Esteledett. Ez valamilyen nagy 
produkció volt, ez a nagy futás, most megöregszünk és  meghalurk. 

-  Erre sétált?  -  tettem fel a kérdést.  
-  Nem. 

—Hát akkor...?  
-  Talán egy másik városban... itt az anyámmal találkoztam. 

Kapcsolatot tudók teremteni vele. 
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-  A nővérem  -  súgtam rövid  szünet  után.  -  A nővérem szembe 
jón velem az utcán és kiabál. Az ünnepek  előttrnindig  kiabál rám, nem 
tudom, mi  kból... -  vallottam be kelletlenül. 

Sokáig  hallgatturk. 

-  Nekem adtad. Nem emlékszel?  -  szólalt meg társam hirtelen.  
-  Neked adtam?  
-  Amikor nagyon beteg voltam. Azt mondtad: ne szítsuk tovább 

a tüzet, maradjon veled... 
A vízre bámultam. Pontot tehetünk az ügy végére, neki adtam a 

Fehér Leányt, s a felsőbbrendű, ajándékozó lény nagyszer űségével 
most kihez  forduljak  segítségért?  

-  Ma nem jön?  -  kérdeztem.  
-  Megmondtam. Ez nem az a város. Nem hallom a  biciklI  csön-

getését.  
-  Az is volt? Bicikli?  
- Azon jött ki a rétre ás hozta a kosarat körtékkel meg ana-

násszal.  
-  Ananásszal?! 
Miikor ér véget a szám űzetés a sohasem látott pa rt  mellett? Jobb 

lenne meghúzódni egy katedrális árnyékában, mezítláb megjelenni a 
hívők előtt, hadd csodálkozzanak  arcátlanságomon.  

Autó suhant el mellettünk, fehér autó, s hallottuk, hogy a vezet ő  
káromkodi!k.  Fehér autó!  

-  Gyerünk innen!  -  szóltam. Társam szorosan a nyomomban 
maradt. Az elhagyott, megfagyott országúton dideregve kapaszkodtunk 
egymásba, s testünk melegével óvtuk egymást a hidegt ő l.  

-  El ő re!  -  ordítottam.  -  Gyorsabban! Tudom már, hol adtam 
neked a Fehér Leányt!  

-  Tudod? Valóban tudod? Elvezetsz? hozzá  -  záporoztak felém 
a kérdések. 

Ügy futottam, hogy alig bí rt  követni. Végül nagyokat fújva megáll-
tunk a nagy, rácsos kapu el ő tt. A kapun túl  kőťisfk  gubbasztottak.  

-  Már voltam bent  -  mondta kísérőm a fáradtságtól majdnem 
térdre  hullva -‚ kitiallgattak  néhányszor,  megvizsgáltk,  de sohasem 
vertek...  

-  Itt? 
Megtapogatta a kapu zárját, majd felnevetett: 

Nem.  
-  Félsz?  -  kérdeztem vacogva.  
-  Nem. Csak fázom.  
-  Emlékszel,  melyiik  szobában adtam neked?  
-  Fent voltunk az els ő  emeleten.  
-  Igen. Az első  emeleten. A  folyoson  kép: fehér  ikastély,  kék tó 

és benne  fehér  hattyúk... 
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Dominóztunk. 
-  Mindig te nyertél. 
-  Mert engedtél nyerni. 
- Engedtelek nyerni? 
-  Persze. Neked adtam a Fehér Leányt. Egyszer nem takart  be. 

Nagyon megharagudtál. 
Egymásra mosolyogtunk. Társam ujját a szájára tette, közelebb 

hajolt ás bizalmasan a fülembe súgta: 
-  Tudod mit? Most nem leszünk rosszak, mert a sarokba térde-

peltetnek bennün;ket. Megisszuk a tejet, megesszük a klácsot, a süte-
ményt - motyogta -‚ a süteményt  ... 

Vártunk. 
(Lyukas cipőben az iskolába, este a lavórban forró víz, hahaha, 

a rövidnadrágos világ vége ás az ének: »Hogyha ma elj őnnél a kávé-
házba. . .< c) 

Megnyomtam a csengőt. Azt is mondhatjuk majd, hahaha, hogy 
kitört rajtunk a sárgaság. 

Vártuk a Fehér Leányt, hogy jöjjön ás kinyissa el őttünk a kaput, 
kerékpáron szállítva nyomunkban a körtéket ás az ananászt. Reggel 
kkaót  kaptunk,  finom kalácsot ebédre és citromos teát vacsorára. Éj-
jel megigazítja ágyunkon a lecsúszott takarót ás a hajunkba túr, hogy 
múljon a láz... 

Két hét vakáció... 

MOLCER  MÁTYÁS  

HOMMAGE  A 
WALTHER  VON DER VOGELWEIDE 

A hársta  lombja 
közt tört fényben 
már rég nem szól fagyott dalom. 
A torkom szomja 
fúlt csendélet 
hideg, bezárt, örök falon. 
Lelkem ága-bogán halott, 
tandara-hopp,  
halott csalogány vagyok. 
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DÉR ZOL TÁN 

EMBER A HA TÁRON 
Dráma három felvonában, tíz lképben 

Szereplők: 

Széki Nándor, író 

Abigél, a felesége 
Korn'él,  a barátjuk, esztéta 

Kis Anna, egyetemi hallgató 

Ezredes 

Kapitány  

Katonaorvos 

Katonatiszt 

Katonák 

Dénes, rendező  
Nemesvölgyi 

Zebulon 

Bence 

Brenner 
színészek 

Obán 
 

Soma 

Nóra 

Zita 

Szerkesztő  
Winter  doktor 
Kubán Úr 
Ápolónő  
Hadnagy  

I. FELVONÁS 

IDŐ : Az első  világháború vége. 

HELYSZÍN: Katonai parancsnokság. Frontvonalban, tehát rögtön-
zött, látszik, hogy civillakásból alakították. Íróasztal, a falon térkép, a 
falnak támasztva első  világháborús puskák. A sarokban, szintén a fal-
nak támasztva, hegedű. Az iróasztainál tiszt ül kapitányi rangban, s 
valamit Ír. 
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KATONA: (Izgatottan érkezik, alig kopog, már be Is nyit, tisz- 
teleg és jelent)  Kapitány úr,  elfogtiik...  (A kapitány 
Szigorúan fölnéz.) Kapitány úr...  5ös  számú ő rszem, 
alázatosan jelentem, elfogtuk. 

KAPITÁNY: A dadogásból elég. Mondd cl világosan és szabato- 
san, kit fogtatók el ós miért! 

KATONA: Alázatosan jelentem, épp az erdőn túl, ahol a generá- 
lisúr futárját lel ő tték. 

KAPITÁNY:  (föláll)  A  Franchet dlEsperey  futárját? 
KATONA: Alázatosan, igen. Alázatosan jelentem, el aka rt  futni. 
KAPITÁNY: Kicsoda, te kergült bika? 
KATONA: Hát az, 	akit 	elfogtunk. 	Futott, 	alázatosan 	jelentem, 

oszt elesett. 
KAPITÁNY: Elesett... Es? 
KATONA: Elesett és úgy maradt. Igen, úgy maradt, alázatosan 

jelentem. 
KAPITÁNY: És nem változott galambbá. 
KATONA:  Igenis,  alázatosan jelentem, és véres is. 
KAPITÁNY: Na  elég!  Hozzátok ide! Még  kiderültet, lhogy  csak- 

ugyan nagy vadat fogtatok. 
KATONA: (tiszteleg és kimegy) 

(Kint mozgás, fegyverzörgés, beszéd, s be/önnek. A 
fogoly  -  Nándor  -  öltözete zilált. Üldözött, elgyötört, 
itt-ott véres, de így Is jelent ős és rendkívül élénk, dol- 
gozik benne a morfium. Két katona kíséri: az előbbi 
és egy másik.) 

KAPITÁNY: (nézi, láthatóan furcsállja, de tart/a a  szigort)  Miért 
sé rtette  smeg  a  demarkádiós  vonalat? 

NÁNDOR: Megsértettem volna? Észre se  vttem.  Én csak  jőt- 
tem, •monsieur capitaine, Herr Kapitän,  pardon, 	pan 
kapiten,  ahogy akarja, 'csak értse meg: észre se vet- 
tem. Csak jöttem, és az  lerdõ  mindenütt Ugyanazt ze- 
nélte  -  tudja?  -‚  a  VII-bő l  a második tételt. (Beetho- 
ven VII.  szimíóniájáról  van szó.) Tudja, Ugye?  Tá-tátá- 
tá-tátá-t'á-tátá-tá...  A csellók  imeg  a  ibõgõk.  

KAPITÁNY: Elég! A 'nótáját azt majd  elbúzzu:k,  de elóbb meg kell 
kérdeznem,  imi&t  épp a  demakációs  vonatnál támadt 
kedve zenét hallgatni? Miért éppen ott, ahol lel őtték  
Franohet d'Esperey  személyes futárját? (A katonához.) 
Volt  inála  fegyver? 

KATONA: Nem volt, alázatosan jelentem. Biztos eldobta. 
NÁNDOR: Ügy van,  vitézem. Eldobtam.  Már régen eldobtam. És 

ezé rt  hallom a zenét, ahol nincs is zenekar 
KAPITÁNY: Ne  komédiázzon,  nincs erre időnk,  térien  a lényeg re! 
NÁNDOR: Na, persze.  Értem.  De ön nem érti,  Ikaffitány  úr, ked- 

ves  pan kaitány,  hogy ez a lényeg? Hogy nem lehet 
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egyszerre  lháborúzni  is, meg a zenét is 'hallani. A ze-
ne ott van  mndenütt,  6,  lh ,ogy  szól, édes Istenem!  Tá- 
tátá-tá-tá'tá-tátátá-ká. 	-  

KAPITÁNY: (az asztalra üt, föláll) Te vetem  jössz,  te vigyázol rá! 
Hívom  az  ezredes urat meg a  d'dktort.  (Nándorhoz.) 
Álljon oda a sarokba! Te pedig el ne aludj! (Kimegy 
az egyik katonával. A másik rászegezi Nándorra a 
fegyverét. Nándor a sarokba áll a heged ű  mellé.) 

NÁNDOR: (néz, messze, mintha fontos eseményt látna) 
KATONA: (figyeli Nándort. 	A 	keze  elfárad. 	Leül. 	Puskáját a 

térdére helyezi, bal kezével cigarettát sodor) 
NÁNDOR: (észreveszi a hegedűt, hozzáér) 
KATONA: (fölriad, a készülő  Cigaretta széthull) Állj! Ne mozog- 

jon, mertt...  
NÁNDOR: Lelő? 
KATONA: Biz' isten. 
NÁNDOR: Csúnya dolog lenne. Akkor inkább nem mozgok. 

KATONA: (ismét sodorja a cigarettát) 

NÁNDOR: Az orrom megtörölhetem? 
KATONA: (töprengés után)  LOhet.  (Rágyújt, s derűsebben nézi a 

foglyot) 

NÁNDOR: (megtörli az orrát) 'Hadd nézzem meg a heged ű t! 
KATONA: Nem lehet. (Töpreng.) Tud? 
NÁNDOR: Tudok. 
KATONA: Hát nem bánom, de Vigyázzon, mert ha valami .sza- 

bálytalant  cinál,  szétlövöm  h.eged űstül.  
NÁNDOR: Igenis.  Osak  szabályosan. Ügy lesz. A  legszabályo- 

sabban.  Bah megfelel? (Közben kiszedi a hegedűt a 
tokból, hangol, Csavar néhányat a vonón, s mohón 
nekilát. Bachot hegedül, az  Aírt.  Előbb kissé Idegesen, 
hibákkal, aztán belefelejtkezve, szépen.) 

TISZTEK: (Kapitány, Ezredes, Katonaorvos észrevétlenül nyitják 
ki az ajtót. A katona őr fölugrik. Az előbbiek intenek: 
legyen csöndben. Bejönnek, s hallgatják a zenét.) 

NÁNDOR: (abbahagyja, s nézi a  hagedű t)  

EZREDES: Nocsak. Maga  ehhez  is ért?  Szbb  mesterség  is,  mini 
az  orvióvészet.  

KAPITÁNY: Előbb még azt hittem, bolond. Letet, hogy nagyon Is 
okos. Legalább megmondja Végre, hogy kicsoda ás 
mié rt  Jött át a  dema ťkáci'ós  vonalon. No, gyorsan! 

EZREDES:  Ki  küldte? Saját érdekében jó, ha sürg ősen igazolja 
magát. A franciák szövetségeseink. Holnap fél Euró- 
pa tudja, hogy a .hadseregparancsnok futárját megöl - 
ték.Kikütdte?  
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NÁNDOR: Alázatosan 	jelentem, 	engem 	egy 	francia, 	Charles 
Baudelaire küldött személyesen. 

EZREDES: Kicsoda? (Az orvos nevet, s odasúg az ezredesnek.) 

NÁNDOR: Charles Baudelaire személyesen, és azt üzeni, hogy: 
(Franciául kezdi, s aztán magyarra vált.) 

Szárnyán 	kalandra szállt, 	most sántít suta félsszel, 
még tegnap szép csoda, ma rút röhejbe készt, 
cső rébe egy legény pipát dugdosva élcel, 
másik majmolja a tört szárnyú bicegést. 

A költő  is ilyen, e !égi herceg párja, 
kinek tréfa a nyíl s a  víhar  dühe szép, 
de itt lenn bús rab ő , csak vad hahota várja, 
s  megbotl(ik  óriás két szárnyában, ha lép. 

EZREDES: Gyönyörű. Köszönjük. De félek, hogy ha visszaél a  
türelmürkkel,  hamarabb  talákozi'k  Charles Baudelaire- 
rel, mint kívánná. Válaszoljon tehát a  lkérdésemre.  Ne 
higgye, 	hogy huzamosan 	színlelheti 	itt a 	részeget.  
Ddktor,  vizsgálja meg! 

KATONAORVOS:  Lheljen  rám! 
NÁNDOR:  (rálehel)  
KATONAORVOS: Nem észlelem, hogy ivott  voh8.  (Vizsgálja: megfogja 

a csuklóját, megnézi a szemét. Pedig valami nincs 
rendben. Motozzák meg alaposan! 
(A katona megmotozza. A zsebkendőből kihull a  pan - 
topon. Az orvos mohón fölszedi, s vizsgálja.) 

KATONAORVOS: Mi ez? 
NÁNDOR:  Pantopon.  
KATONAORVOS: Mióta szedi? 

NÁNDOR: Három éve. 
KATONAORVOS: Milyen adagokban? 
NÁNDOR: Mikor hogy.  Utább  már 0,50 grammot hetente. Néha 

többet  is.  
EZREDES: És ezért lépte át a határt? 
NÁNDOR: Nem ezért, alázatosan jelentem, hanem fordítva. Azért 

folyamodtam a morfiumhoz és a  pantoponhoz,  hogy  
á;tIéphessem  a határokat. Az id ő  és a tér határait. 

EZREDES: Badarság. 
NÁNDOR: Színtiszta Igazság, kérem szépen. Én megvalósítottam 

a csodát: ötezer esztendőt éltem naponta. És tudják, 
hol? A mennyországban. 

KAPITÁNY: Maradt volna ott. 

EZREDES:  (leintD  
NÁNDOR: Persze, 	hiszen 	igaza van. 	Bolond, 	aki 	elhagyja az 

édent, ahol minden csupa káprázat, ahol a falevél is 
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mijzai'kál, mnt  most az ön  gombjai  ezredes Úr. Nem 
hiszi? Valamennyi él, ring és cseng, mint a ringló-
szilva, és suttognak,  ibeszélno.k egymáahoz.  És  érttk  
egymást. Érti?  Ok,  a gombok.  .Míg  maguk itt demar-
kációs  vonalat  vágnak az erdő  sű rű  hajába. Hogy 
rikítson a föld b ő re,  mint  a frissen nyírt rabok (kopo-
nyája. Itt (A fejére mutat.), itt, az én mennyországom-
ban, teremtés utáni  fénybon  pompáznak az erdők, a  
patakókban  csobogva, szikrázva,  sugárkoszorCrban für-
dendk  a  sellök.  (Odamegy az ezredeshez.) Látja, ami 
Ott van? Magának az  fäl,  de nekem a horizont széle, 
ahol szénával rakott szekerek lebegnek. Nem  ér--,'i  a 
széna szagát? Látja, a  katoni  mind érzik, s ott  vo-
nuhak  a hadak útján. De nem a határra, hanem ha-
zafelé. 

EZREDES: 	Dörzsölt bolond  Imaga,  hallja! Akkor is ilyen látomá- 
sai voltak, amikor maguknak  •álft  nyerésre a háború? 

NÁNDOR: 	Mindig,  mIóta  tudom, hogy mi az üdvösség titka. Há- 
borúk,  országbatárok!  Mennyire felettük vagyok! (A 
lámpára mutat.) A hold, ni,  imint  egy füstölő  az Isten 
kezében.  Elérem,  ha akarom. (Kint elmosódó katona-
ének.) S az angyalok kara! Milyen tisztán intonálnak! 
Figyeli ezt a crescendót? (Vezényel.) 'Mintha a tenger 
közeledne. Határok?! Csak nő  velük a gyötrelem te-
re. (Lehorgad.) Majd meglátja, ezredes  úrI On  azt 
hiszi, győztek. Majd rájön, hogy az Semmi.  Hogy más-
felé van... (Elakad.) Másfelé van a győzelem útja. 
Nem hiszi? Egy  franciárrak  elhinné?  Franohet d'Espe-
rey?  Nem, ő  is egy süket. Hanem  egy másIk  franciá-
nak.  HFijhet  neki.  Fegyve ťkereskedő  is volt: 

Oh én, ki immár ötven mérföldnek távolából 
hallottam reszketőn a Poklot, mint üvölt, 
s kit újra vár a kék és 'merev távol: 

(Akadozik, szédül.) 

megvetlek, Európa! unt gátú, ócska föld! 
(Akadozva, franciául ismét elmotyogja az utolsó so-
rokat, s összeesik. Körülveszik, az orvos vizsgálja.) 

EZREDES: 	Nem lehetett utolsó ember.  Dktor!  Mit tanácsol? 
KATONAORVOS: (a katonákhoz) Fektessék lel És szigorúan őrizzék, ne-

hogy újra kábítószerihez jusson. Ha megpihent,  kIhall-
gatju:k.  Nem hiszem, hogy Ő  tenne, aki lelő tte a futárt. 

EZREDES: 	Lehet, de mindenképpen meg kell tudnunk, miért jött 
át a határon. 

KATONAORVOS: Igen. Miért? És hogy juto tt  ide? Különös Út lehetett. 
EZREDES: 	Különös, nem  kűlönös,  a végére  járurIk.  

Függöny 
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2. kép 

IDŐ : Az első  világháború utolsó előtti éve, 1917. 
HELYSZÍN: Tágas szalon.  NándoréknáL  Könyvek, ,  néhány kép, zon-

gora. Az egyik fotelben Abigél alszik; vagy pihen. Rásüt a nap. Kihívó 
mell, érdekes arc. Delejes, megkapó délel ő tti kép. 

NÁNDOR: 	(kissé hanyagul öltözött, haja zilált, de még fiatal, 
megnyerő . Óvatosan lép be, s megáll a felesége el őtt. 
Nézi;  fŮrkészí.  Ámulva és gyanakvással)  

A81GÉL: 	(moccanás nélkül. A szemét sem nyitja ki) Fogadjunk, 
hogy egy  féilf  I néz. 

NÁNDOR: 	Megtisztel ő  rám nézve ez a bizalom. Csak úgy, vaktá- 
ban. Mirő l lehet megérezni, hogy férfi bámul? 

ABIGÉL: Meg lehet. 

NÁNDOR: De mirő l? 

ABIGÉL: (kéjesen ásít,, nyújtózik) Tudod, van az ember agyában 
egy,  sze ťkezet...  

NÁNDOR  Bizitos,  hogy az  agyadban  var az a. szerkezet? 

ABIGÉL: Semmi közöd hozzá, ez a teremtés titka. Inkább  azi  
mondd meg, mit  fedeztél  fel az előbbi Vizsgálat sorén! 

NÁNDOR: Nem kellett nyomozni. Olyan paráznán aludtál fényes 
nappal, ahogy mellettem sohasem. 

ABIGÉL: Honnan tudod? Olyankor te is  a}szoi.  

NÁNDOR: Ez nem igaz. És fáradtan. A neves író hitvese  fá- 
radt.  Csák tudnám, miben fárad el szegény! 

ABIGÉL: Miben? Hát megmondom: te merítesz  lki,  lelkem. A 
folytonos gyanakvásod. 

NÁNDOR: Élvezed.  

ABIGÉL:  A  látás-futás,  a vendégeid, az ügyfeleid, akikkel mu- 
száj kedvesnek tennem, még, ha útálom is némelyiket. 
Nem 	vagyok a 	titkárnőd, 	vedd 	tudomásul. 	Ma 	Is 
beállít az a zsenge tisztel őd. Hogy Is tituláltad?  Gse- 
resznyevirág?  Málnabokor? 

NÁNDOR: Rosszul  emlékszel:  almavirág.  

ABIG'ÉL:  Jól van: 	almavirág, 	búzavirág, 	Sepr(virág, 	büdöke, 
-  amit akarsz. Kérdem,  imit  akar, hát azt mondja: in- 
kább majd a  mestemek  mondaná el.  Kirúgta.m  

NÁNDOR: Megő rültél? Le akarsz járatni a fiatalok el őtt? Anna a 
Galilei Kör szeme fénye, s a drámához jobban ért, 
mint  Bayer,  vagy  ãkárki.  

ABIGÉL: Anna! per Anna! Galilei Kör: Azt-hiszed, most léptem 
le ai falvédő rő l? Jól ismerem én az  Nyen  buzgó kis  
fifoszlilbákat.  Shakespeare-tő l egy sort sem ,  érnek rá  
elolvasni, 	de a menő 	kortársaknak a 	hajszálait 	is. 
Egyenként, kizárólag  szkmai áhítatból.  

716  



NÁNDOR: Magadról ítélsz. És ebbő l elég! Nem Vagyok a házi 
íród. Amit cCináIdk, közügy. Remélem. Amíg nem is- 
mertek, fôlyton társaságba vágytál, idegesített az ese- 
ménytelenség. Most meg egyszerre ki akarod zárni a 
viiágot.  Ráéheztél az kiflire. Még megérem, hogy ne- 
kiálIsz feltúrt bIózzal ikenyeret  dagasztani. Nyárfaitek- 
nőben. Te meg az idill! 

ABIGÉL: Jó lenne még neked az az idiH. A siker megrészegí- 
tett, de lesz ennek még b Őjje is. 

NÁNDOR: Nem értelk. Esküszöm, hogy nem értelek. Még ha 
igazán 	féltékeny 	vinál. 	De ,  nem 	vagy. 	Itt 	voltam, 
néha napokig fütyültél rám. 

ABIGÉL:  Borzasztó sérelem! Hogy nem rajongok permanensen, 
mint a Galilei Kör szeme fénye. Majd lenne veled, 
mikor nem ihaliadsz a munkáddal, s még a macska is 
reszket tő led. 

NÁNDOR: Csak te méregetsz kárörömmel. Volt egy 	kutyánk, 
ősszeszedte  a csontot a  macakák elő l, s ha nem bír- 
ta megenni, elvájta. Hát ez vagy. te! Nem kellek neked, 
de elvájnál, hogy másnak se teíjen éröme. 

ABIGÉL: Hát ne  teljen.  (Asztalra borulva sír. Előbb csöndesen, 
aztán zokogva.) 

NÁNDOR: (nézi. Előbb tűnődve, aztán Idegesen) 
ABIGÉL: (elhallgat, föláll, a könyvespolcnak vagy a szekrénynek 

támaszkodik, hogy a melle érvényesüljön, s megbántot- 
tan,  de fölvetett fejjel) Jól van. Kutya vagyok. De a 
te kutyád. S átharapom a torkát, ha valaki szemet 
vet rád. 

NÁNDOR: Carmen.  
ABIGÉL: És Klütaimnésztra. Csak soróld. 
NÁNDOR: (szenvedéllyel rátör) Kund Abigél. 
ABIGÉL :  Eressz el, te ragadozó! (Közben belemarkol Nándor 

hajába, aztán csókolóznak.) 
NÁNDOR: (lecsitul, leül) Olyan ez, mint az örvény. Félő , hogy 

egyszer majd nem vet fel bennünket. Jó a köveknek, 
sodródna'k,  egymáshoz horzslódnak, csak érik a for- 
májuk, lekopik rókk minden, ami felesleges. De mi, 
ha így megy, egészen elkopurk. 

ABIGÉL: Vagy szétmorzsolódunk. 
NÁNDOR: És éppen most, amikor minden erőmre szükségem len- 

ne. Másnaik  bázis, hátország a család, lki ,mevíthetet.len 
erőtartalák.  Nekem aláaknázott terep, állandó készen- 
tét, csúnya divakodás, éritetmetlen er őtékolás. 

ABIGÉL: Nem ellened, érted, miattad 

 '
szoktam megvad:uíni. 

NÁNDOŘ :  De ha arra Semmi szükség, hiszen tudod, hogy hatal- 
mad van felettem. 

ABIGÉL: Hatalom,  hatalom. Nem az kellene. 
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NÁNDOR: 	Tudod egyáltalán, mi kellene? Olyan vagy, mint aki 
fél, s  ki ľh ľívja  maga ellen a sorsot. 

ABIGÉL: 	Te meg, mint aki biciklizni tanul, s hogy el ne d ő ljön, 
egyre gyorsabban, egyre lázasabban hajt. 

NÁNDOR: 	Mit beszélsz? 

ABIGÉL: 	Nem  akarlk  bántani, de hidd el, nem érzem soha a 
biztonságot a te 'kocsidon. 

NÁNDOR: 	S ezért  buzgólkodsz  azon, hogy még jobban reszkes- 
sen a kezem? Mi kellene a biztonságodhoz? 

ABIGÉL: 	Lohet,  hogy nemcsak benned van a hiba. Mindig érez- 
tem, már előtted is, valami szorongást, s melletted 
ez csak fokozódott. 

NÁNDOR: (odamegy Abigélhez, magához vonja a fejét. A szelíd 
ölelés lassan szexuálissá változik) 

ABIGÉL: Mi van veled, te éhes kakas? Mintha tilalmas dolgot  
m űv&né!!  Juj, engedj! Mindjárt itt lesznek a vendége- 
id. 

NÁNDOR: Miféle  vendégk?  
ABIGÉL: Hát a Nyugat szerkesztője, Kornél barátod, a  Thália  

Színpad mindenestő l. Mit akarsz még? A Shakespeare 
Társaság küldöttsége, a  Moliére  Akadémia nagykö- 
vete, a  KFsfludy  Társaság, az... 

NÁNDOR: Hagyd abba, mert belesülsz, és beszélj komolyan. Na- 
gyon sok a dolgom. Csakugyan  j ,õn  a  Thália?  Pedig 
kértem, hogy  várjanak  még vagy két hetet. 

ABIGÉL: Várjanak? Na még ilyet se hallottam. A szerző  nem 
örül, hogy próbálják a darabját. Más beleőszül a vá- 
rakozásba. Mi van veled? Jaj,  el ne  felejtsem! Itt lesz 
a  Galitlei  Kör szeme fénye Is, a mester zsenge tiszte- 
lője, öt is roppant érdekli a próba, Kis Anna szemé- 
lyesen. 

NÁNDOR: Hát nem  dobtad Id?  Mindig tudtam, hogy nem vagy 
olyan gonosz, mint amilyennek látszol. (Magához von- 
ná.) 

ABIGÉL: 	Még  mit nem! S a vendégeid itt találjanak kifacsarva. 
Egy híres író feleségének ragyognia  kll ugyabár?  
Mindig ragyognia. Megyek, átöltözöm, te pedig hozz 
valami innivalót.  Adieu!  (Kimegy.) 

NÁNDOR: 	('mormolva) »Nem hagysz nékem eleget enni málnás 
szájadból sdhasem.» (Szedelőzködik. Hirtelen mozdu-
lattal s lopva a polcról kiemeli a Nyugat két bekötött 
évfolyamát, előveszi az injekciós tűt, s ráilleszti az 
érre. Ekkor harsan a csöngő . Megriad, s gyorsan visz-
szarakja a fölszerelést. Kopogás, s bejön Kornél. Nán-
dor zavartan megy elé/e.) Hát mégiscsak igaz? 

KORNÉL: 	(Nándorral egyidős, metszően okos, de külsőre fa- 
kóbb, sótalanabb entellektüel.) A  vippadhi  áttörés? 
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NÁNDOR: Fenét! Azt olvastam. Tizennégy és fél ezer fogoly. 
Csak győzzük őket etetni. Rossz világ jön a macskák- 
ra. De án rám is. Mennyi bort hozzak? Csakugyan jön 
a Thália? 

KORNÉL: Az egész kompánia. Csak afféle hevenyészett olva- 
sópróbára.  Most az elején akarják tő led hallani, ho- 
gyan képzeled. 

NÁNDOR: Hogyan képzelem? Ha én azt tudnám. 
KORNÉL:  Mindjárt itt lesznek. 

NÁNDOR: Na, mindegy. Kérlek, foglald el magad, mindjárt jön 
Abigél is. Sietek. (Pénzt vesz magához, s elsiet.) 

KORNÉL: (nézelődik, egy-egy folyóiratba belelapoz, s eközben 
majdnem nesztelenül benyit Abigél. Átöltözött, de a 
ruha még gombolatlan) 

ABIGÉL: (meglepődik) Hát te már itt vagy? Remek. Legalább 
begombolod a ruhám. (Elé jeáll háttal. Kornél gombol- 
ja udvariasan, de ügyetlenül és Sokáig.) A szeplóket 
nem muszáj megszámolnod. (Fejét kacéran hátra veti, 
hogy érje Kornélt, aztán szembe fordul vele.) Hát eb- 
bő l nem élnél meg, barátom. 

KORNÉL: Pedig ebbő l élek már Öt éve. Rátkai Igy mutatott be 
Kárpáthy  Aurélnak: »Abigél apródja«. 

ABIGÉL: Eszményített. Szégyel'led?  Lehetett volna gorombább 
is. Vagy az jobban imponált volna, ha pontosabban 
nevezi meg a szereped? 

KORNÉL: Nem panaszkodom. Én vállaltam. Ha hozzám jöttél 
volna feleségül, engem csaltál volna Nándorral, s Ő  
nem érte volna be alamizsnával. 

ABIGÉL: (az ujját a szájára téve csöndre inti) Egy szót se 
tovább, te álnok mártír. Te akkor is családtag lennél a 
Székiházban,  ha más lenne Nándor felesége. Öt sze- 
reted jobban, tudom án. 

KORNÉL: Másképpen, ezt azért illene tudnod, s ha jobban, hát 
azért, mert kevesebb a tilalom. S ő  som veri fogam- 
hoz a barátsággarasokat. 

ABIGÉL: Csak én Vagyok ilyen gonosz zsugori, ugye? Entékez- 
tesselek?  (Hozzáhajlik a barátság s a tilalmas szere- 
lem asszonyi mozdulatával.) Te öltöztető  zseni! Per- 
sze hogy másképpen, de Őt is csak ilyen napraforgó- 
flegmával szereted. Ahogy ő  akarja. Jobban kellene 
rá vigyáznod. 

KORNÉL: Ugyan, csak nem gondolod, hogy Széki Nándort te- 
relni lehet, mint egy zárdaszüzet!? 

ABIGÉL: Azt nem, de meg lehetne óvni a szerepre éhes s řhe- 
derektől meg a kótyagos kultúrtibáktól. A végén még 
felcsap népt ťibúnnak, mint Ady. KI Vitte a GaiHei Kör - 
be? Hallom, még leckéztették Is. Hogy t ű rte? (Köz- 
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ben a haját s a harisnyatartó ját igazgatja. Kornél za- 
vartan elfordul.) Miért  fordulsz  el? Szemérembő l, vagy 
rossz a  leikiismereted?  

KORNÉL:  Kőzeledben  a lelkiismeret kipusztul, mint árvízben az 
ürge. Ami pedig a  kulltűrlibákat illeti,  félek,  aIbecsü- 
löd  a jelentőségüket. 

ABIGÉL: Igen? (A kacérság hirtelen lehervad.) 

KORNÉL: De  m-egrémültél!  Mint egy kontár csaló. 

ABIGÉL: Ugyan!  Tudom  én  -  te  írtad,  nem?  -: 

»Gyík  árnyékának  a kövön, 
Madár röptének odafönn,  
Fértinak tűzkut5k rnélyeiben  
Nem marad nyoma sem.» 

KORNÉL: És Viszont. 
»Gondolta Éva, míg az almára  eioseppent  a nyála, 
S csak aztán leste halálra  válva, 
Hogy az alvilágnak miféle árnya 
Települt drága 
Párja  
Szatkál lára. «  

ABIGÉL: Fütyülök a szakállatokra, 	de azért szeretném tudni, 
hogy...  

KORNÉL:  Ne érts félre 

ABIGÉL: (belevág  Kornél  szavaiba) Szó sincs róla, egy percig 
sem  gondolinám,  hogy fel akarod jelenteni nálam a 
barátod. De érdekel az ügy. Kisanna! Erről beszélj! 

KORNÉL: Mondom, hogy félreértesz. 	Abigél türelmetlen gesz- 
tussal Jelzi, hogy a lényegről beszéljen.) Igaz, Kisan- 
na nagyon okos és vonzó hölgy, amit a modern dráma 
válságáról elmondott, a Nyugatban is elkelne. Pedig 
csak  negyedves  egyetemi hallgató. 

ABIGÉL:  Kill&ta  valahonnan. 
KORNÉL: Tévedsz, de mondom, nem ez a lényeg. A háború 

nagy fordulatot 	érlel. 	Új 	divatot. 	A 	betegséggel, 	a 
halállal 	való 	rafinált 	kacérkodást, 	amiiben 	kedvünk 
telt, 	a 	háború 	százszorosan 	túllicitálta. 	Aki 	a való- 
ságos hullák  erdejéböl  hazajön, röhögni fog a festett 
csontvázakon. Az ember nagyon megtanulta  becsülni  
az életet. Az otthont. A vasárnapi húsleves zsírkari- 
kája. A fehér terít ő . S hogy nyugodtan lehessen végig- 
ülni azt az ebédet. Ez lesz most az álmok álma. S az 
írók máris úgy érzik ezt, mint a bakák két pergőtűz 
között. 

ABIGÉL: Gyönyörű , de Kisannát ezzel nem úsztad meg. Felő lem 
akár  tilinkóźhatna!k  is az írók. Nándor gyanús  ihlete- 
irő l beszé'j! Mért hallgat előttem a dolgairól? S méri 
figyeli 	olyan 	türelmesen 	a 	Kisannák 	szemináriumi 
szövegeit?  



KORNÉL: 	Ezt neked jobban  keltene  tudnod. Én  osk  azt tudom, 
hogy a démonokra rossz idő  következik. Ők a  félho-
mályban,  a kriptaszeánszokon vannak elemükben, de 
az emberek, a lövészárokból  hazaszabaduló  katonák  
Pénelo$ra  vágynak s a napra. Bizony! Lugasok és 
patak mosta  ligetek idi -llijére.  'És  Kalüpszó ihelyett  Na-

usżikaára.  S attól tartok  -  ha már ennyire érdekel  
-‚  Kisanna tudja is azt a dalt, amelyet  Nauszikaa  és 
szolgálói ott a tengerparton  énekelték.  

(Az utolsó mondat közben már  fölhangzik hártán Ko-
dály:  Nauszikaa  dala című  melódiája, amely ismétlő-

dő  motívumként majd máshol Is visszatér.) 

ABIGÉL: 	(meglepetten  hallgatódzik  egy pillanatig, aztán Inge- 
rülten belevág) Tehát  reszkessek? Kisannátói,  a há-
borútól, a békétő l, a  frászkaikától.  Még megérem 
(Ismét kacéran.), hogy te is devalválsz, mint  Nándor  
drámája Odüsszeuszt. Nem volna szép. A közös b űn 
még a rabló görögöket is összetartotta. 

(Kintről erősödő  zaj, vidám beszélgetés, kacagás. Jön 
a  Thália  Színpad gárdája: színészek,  színésznök,  ren-

dezők, Szerkesztő  s velük Nándor. Énekelnek, dúdol-
nak is  -  persze kissé zagyván  -  egy világháborús ka-
tonanótát: 

Kimegyek a doberdói harctérre,  
Feltkintek  a csillagos nagy égre.  
Csllagos  ég, merre van az én Szép hazám? 
Merre sirat engem az édesanyám?) 

NÁNDOR: 	Parancsoljatok, barátaim! (Kornélra s Abigélre céloz- 
va.) Budapest m űértő  közönsége  lés ítésze  már ég a 
kíváncsiságtól.  Hölgyim! Potarakat!  S már át is ad-
tam Dénesnek a parancsnokságot. (Közben a színpad 
bal oldalára hosszú asztal kerül  -  ez lesz a színpa-
don belüli színház terepe  -‚  az asztalra bor, poharak. 
Erőltetett pátosszal.) A  Székiház  ma este  Thália  temp-
loma. 

BENCE: (I  ölkötött  karral) Csak nehogy a végén korbácsot fogj,  
mint  Jézus Krisztus.  

ZEBULON:  (koravén komikus) Nagy baj van,  gyermakeim!  (A Vi- 
lág című  napilapból  olvas.) Meghalt  Ward  Klára. 

ZITA: Az meg ki?  

ZEBULON:  Gyalázat! Ilyet nem tudni! S te akarod  Warrennét  el- 
játszani? Ide jutottunk, Európa! 

ZITA: No jó, jó, arcom szégyenpírban ég, csak halljuk már...  

ZEBULON:  (olvassa az újságot) »Meghalt  Ward  Klára, aki azonos  
Ohémy  hercegnővel, aki férjét, a belga  külügyminiszter  
fiát hatesztendei boldog házasság után  . . .»  Még  miii- 
dig  nem értitek? Szégyen! (Emeltebben.)  »...  a Pá- 
rizban  felkapott himl őhelyes  cigánypr1iméssal ..  
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TÖBBEN: Rigó Jancsi. Rigó Jancsival.  

ZEBULON:  Végre! Tehát »'Rigó Jancsival  1896-ban  a  Cafe  Restau- 
rant-4ban  faképnél 	hagýta.» 	Ha velem 	szökött volna 
meg, még ma is élne. (Kacagás.) 

DÉNES: Akkor tehát  ellkezdenérvk. Oitäzzetek!  Ha meglesz a 
nagy ház, mindenki külön lakosztályt kap,  sminkelőt,  
öltöztetőt...  

ZEBULON:  És vetkőztetőt a Kisfuvaros alléval egyetemben. 

(Közben a színészek  -  Abigél kalauzolásával  -  egy 
másik szobába mennek, aztán hevenyészett jelmez- 
ben, néhányan  katonatíszti  egyenruhában visszaszál- 
lingóznak, s letelepszenek a hosszú asztal mellé, mi- 
vel bankettre készülnek. Iszogatnak, dúdol ják  az imén- 
ti  katonanótát.)  

DÉNES: Nemcsak azért jöttünk a  nyakatdkra,  mert a színház- 
ban hideg van, hanem mert Nándor is jelezte, hogy 
még változtatni szeretne a szövegen, itt otthonosabb, 
s a rendezéssel kapcsolatban Is vannak problémáim. 
Különösen a második  feívonásnál.  Épp ezért az első t 
most ne is bántsuk... Tehát az érettségi  banketten  
vagyunk.  Zebulon,  ülj már a  helyedre!  Persze többen 
leszünk. 

NÓRA: És eszünk Is. 

DÉNES: Igen, és csendesen a cigány is húzza. Tehát... 

ABIGÉL: Már megbocsássanak, de azért a néz őkkel is számol- 
janak. A szerkesztő  úr például nem is ismeri az els ő  
felvonást. 

DÉNES: 	Ez bizony igaz. Elnézést. Hogy Is mondjam el röviden? 

NÁNDOR: 	No jó. Majd án. Dióhéjban. 

SZERKESZTŐ : Mint Hegel Madame de  Staëlnak  a maga  filozófiáját. 
Monsieur  Hegel! Azt hallom, ön nagy filozófus. Ké-

rem, van tíz percünk, mondja el a filozófiáját» 

NÁNDOR: 	No ez azért könnyebb lesz. Tudni ehhez a második 
felvonáshoz csak annyit kell, hogy tízéves érettségi 
találkozón vagyunk, s az egybegy ű ltek nagy izgalom-
mal Várják volt osztályfőnöküket,  Nemesvölgyi  Győzőt, 
aki neves Homérosz-kutató, s most éppen az Égei-
tenger vidékérő l étkezett, ahol Odüsszeusz nyomait 
fürkészte. 

DÉNES: 	Közben a felesége, mint más  honleányk,  ápolónő  
egy katonakórházban. 

NÁNDOR: 	A sebesültek között férje volt tanítványát, Kormos Be- 
nedeket Is  gyógyítgata  

BENCE: 	(katonásan föláll) Jelen! 

NÁNDOR: 	Aki tehetséges, remek fickó (Bence kihúzza magát.), 
maga is klasszikus  fflológusnak  készült  volna...  

724  



DÉNES: S aki hálából sebesülten  is vigyázott,  •ki  ne  hüljön  a 
tanár úr ágya. 

BENCE: (leül) 

NÁNDOR: Na most már én vissza is  vonulk. Folytassátdk!  (A 
színpad jobb sarkában levő  kis asztalnál, a »nézők» 
között foglal helyet.) 

DÉNES: Tehát kezdődik a bankett. Mindenki a fedélzetre, vi- 
lágítás! (Int. A poharak megcsendülnek, a nagy asztal 
élni kezd. Egyesek dúdolnak: »Ahová le fognak tenni, 
Síromra nem borul senki.  . 

BRENNER:  És  képzeljétk!  Szibériában megtanult oroszul, meg- 
szökött a 	lágerböl, 	át 	Oroszországon, 	szenesvago - 
fokban, 	gyalog, 	ahogy 	tudott. 	Elérkezett 	a 	Prutig, 
vagyis  a román határig, s azzal az érzéssel gázolt át 
a folyón, hagy megszabadult. S a románok épp ak- 
kor üzenték meg a hadat.  

ZEBULON:  Aztán átjött a Békás-szoroson, s kiderült, hogy a szé- 
kelyek  is  megüzenték a hadat.  

BRENNER:  Ne hülyéskedj! Elbújt egy csutkakúpban, s reggelre 
megfagyott a lába.  De azért eljön. 

ORBÁN: (Izgatottan bebiceg, éljenzik, tapsolják, s mint diák- 
korában, Jelzi, hogy tanár közeleg) Jön!  

BRENNER:  (az ajtóhoz siet, s a lyukon kikémlel. Visszanéz, szin- 
tén csöndre inti az osztályt, majd suttogva jelenti)  Han- 
nibal ante portas! 

(Nyflik  az ajtó, bevonul Nemesvölgyi tanár úr. Brennet 
ravaszul oldalra lép, s vigyázzba áll. Föláll az osztály 
Is. Nemesvölgyi tanár Úr veszi a lapot, a meghatottság 
és az osztályfőnöki szerep jegyei elegyülnek viselkedé- 
sében. Negyvenöt éves lehet, eleganciája hangsúlyo- 
zott. Nagyvonalú, rezignált, kissé fellengős.) 

NEMESV&GYI:  Hetes! Jelentést kérek!  
BRENNER: Magister .m•agno,  alázatosan jelentem... (Nevetés.)  et 

cum hanorem...  a század hézagos.  
NEMESVLGYl:  Tudom, gyermekeim, mindent tudok. Üljetek le. (Min- 

denki letelepszik.) 
ORBÁN: (föláll, kezében pohár, hevenyészett egyenruhában) 

Kedves tanár úr! Hogy velünk itt mi történt, az eléggé  
ismeretes,  arról nincs mit beszélni. Kedvünk sincs er- 
rő l beszélni. Sok rondaság történt velünk, s eközben 
jó volt arra gondolnunk, hogy tanár úr megkeresi és 
elhozza nekünk Odüsszeusz üzenetét.  Harcokról,  ame- 
lyek győzelemmel végződtek, veszedelmes  kalandók- 
ről, melyekből csak  nemesebben  kerül ki az ember.  
Nausźikaa  felejthetetlen kedvességérő l és Pénelopé- 
ról,  akIhez  a világ végérő l is érdemes hazajönni.  

NEMESVOLGYI:  Sajnos, nem hoztam ilyen üzenetet, barátaim. Pedig 
ez a kedves fogadtatás... köszönöm, nagyon  köszö- 
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nöm. Egészs'égetekre!  (Isznak.) Igen, ez lett  volna  a 
szép, de ugye a tudomány nem népmese, az  tudomány.  

ANNA: (szinte észrevétlenül belép. Zavart. Nemesvölgyi szava 
Is elakad) 

NÁNDOR: ('eléje siet) Semmi baj. Most kezdődött. Bemutatom 
Kis  Annát, bölcsészballgató, dramaturgnak  készül.  

N'EMESVLGYl:  (ámul) Csak győzze  gondozni  a drámákat,  amlyeket  
majd  okoz.  

NÁNDOR: A  Gialilei  Kör képviseletében jött. 
(Többen mosolyognak.) 

NEM:ESVOLGYI:  Galilei Kör? Melyiké? A názáretié vagy a firenzeié? 
ANNA: (érett, Szép és okos diáklány) Mindkettővel elég JÓ a 

kapcsolatunk, uram.  
NEMESVLGYł :  Nem éltek hiába. Egy Ilyen kapcsolatért én Is meg- 

másznám az Olajfák hegyét. 
ANNA: És én sem tagadnám meg öntő l  -  az  ęcetet.  
SOMA: (az osztály kedves  buffója)  Erre  jflflj  kell, bajtársaim! 

(Serény koccintgatás, ivás.) 
DÉNES: a Szerkesztőhöz) Ez persze nincs a darabban. 
NÁNDOR: Sajnos. 
DÉNES: Csend 	legyen, 	uraim! 	Folytatjuk. Végszó: 	»A tudo- 

mány az  tudomány.«  
(Közben Nándor Annát maga mellé ülteti. Suttogva 
magyaráz valamit.) 

NEMESVtLGYi:  De tartsunk rendet, 	haladjunk módszeresen, 	ahogy 
annak idején! Tehát: 	füzetet, 	könyvet 	elrakni! 	(Imi- 
tálják.)  S. halljuk, mi az  Odüsszeia  alapeszméje! 

SOMA: (Jelentkezik) 
NEMESVtLGyî:  Tessék! 
SOMA: »A férfias elszántság semmi  veszélyben  •nem  csüg- 

ged el  . .  .(Megakad. Többen súgnak.) Nem csügged 
el. És hazája, családja utáni vágyát... a férfinak... 
semmi sem  .irthatja  ki az ember szívébő l  ...  Odüssze- 
usz bátorságát nem  töri!k  meg a tenger vészei, hazája 
és neje után való vágyát nem győzheti le semmi elve- 
zet, kecsegtetés, még a halhatatlanság ígérete sem, 
mellyel  Kalüpszó ;kmnál}a. 

ZEBULON:  Mószerolja.  
NEMESVLGYl:  Ne Zavarjuk a felel őt! Inkább  gondolkozzun,  barátaim! 

Nektek nem tűnt fel, hogy Odüsszeuszt, mikor haza- 
tér, milyen nehezen ismeri fel a felesége? És nem 
tűnt fel, hogy  Odüsszeusz  előbb a kondástól a nejéig 
mindenki hűségét kifürkészi, s csak aztán fedi fel ki- 
létét? (Belemelegszik. Élvezi a meglep ődést,  lendü- 
letesen  Jár föl s alá, Időnként megáll,  s éj nyomaték- 
kal kérdez.) És  gondoljatok  arra, hogy bolyongásai  so- 
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rán  mennyit esznek, isznak,  [ébol-nãk Odüsszeusz  ás 
emberei, s legtöbbször azért  kerülnk  bajba, 	mert 
megdézsmálják a csordákat és a  Inyája!kat!  
(Nándor Annával suttogva beszélget. Néha a Szerkesz- 
tő  Is közbeszól. Abigél tartózkodóan figyel.) 

DÉNES: Pillanat! Álljunk  imeg,  mesterem? 
NÁNDOR: Csak folytassátok.  
NEMESVOLGYI:  Nos? Miért nem  siettk  a győzelem után hazafelé, ha 

olyan becses volt  számUkra  a családi tűzhely? 
BENCE: Azt hiszem, tanár Úr, épp azért, hogy a viszontagságok 

során még inkább  megtanUlják  becsülni és szeretni.  
NEMESVOLGYI: Naívság, ihõlgyeim  és  iurâim. Naívság.  Én végigjártam 

azokat a szigeteket. S ha jól megnézzük  Fridriok Wlf,  
Grimm,  Friedtaender, Wilamowitz  vonatkozó m űveit, s 
főként Viktor  Bérarad  munkáját, a Les  Phěnoiens  el 
1'  Odysséé  két hatalmas kötetét, meg kell döbbeni, 
hagy ezek a szorgalmas  tudósok  hogy nem látták a 
fától az erdőt. Pedig  gyanították,  hogy valami nem 
stimmel.  Bérarad  például végig  És  járta a Földközi-ten- 
ger partjait, de a konzekvenciákat nem vonta le. Mi- 
csoda  sźigetek,  barátaim! S milyenek  lhettek  akkor! 
Persze hogy nem Sietett  ihazafelé  Odüsszeusz. 

NÓRA: S miért nem, tanár  úr? 

NEMESVLGYl:  Nos miért? Maga, Nóra, mit gondol? Mondja csak ki 
bátran! 

NÓRA: Hát azt, hogy a férfiak már akkor Is jó Firmák voltak. 
(Helyes/és, morgás. A vélemények megoszlanak.)  

BRENNER:  S bámulták kéjes  műélvezettel,  hagy lesz sötétebb  
vérüktă l  az Égei-tenger kéke. így gondolod?  

NEMESVLGYi:  Türelem, türelem, feleim! Nóra kétségkívül sommásan 
fogalmazott, de azt Odüsszeusz is megvallja, hogy ott- 
hon ülni, dolgozni sose szeretett. S  képzel'jétk  el Őt 
a hatalmas Trója kifosztása után! Menjen haza ve- 
sződni, ravaszkodni a kanászaival?  

ZEBULON: 	Meg a nejével.  
NEMESVLGYl:  Ügy van. Bizony Ők sem voltak jobbak, mint a hódítók 

általában, akik szabad zsákmánynak néznek mindent 
és  minderkit.  Gátlástalanság,  narkózis,  gyanakvás vi-
tézei Ők,  flem.  Odüsszeusz még nagy pártfogójának,  
Pallasz  Athénének Is hazudik, s gondja van rá, hogy  
Szkülla  és a  küklópsz  ne őt falja fel. A közös b űn és 
a rossz lelkiismeret tartja csak össze Őket, s hírük 
megelőzi érkezésüket. 

BENCE: 	És  Nauszilkaa  mért érzi mégis vonzónk Odüsszeuszt? 
És a szülei mért halmozzák el  bizalmukkal  és minden 
jóval? 

727  



ZEBULON:  (jelentkezik) Mert  Na&iszikaa  liba, s a libák mindig 
szeretik azt, aki  messirő l  jön. A tojó libát az  iśtenad- 
ta  nép ma Is  zikalibának mondja:  Nau-zsika!  Világos? 
(Kacagás.)  

NEMESVOLGYI:  (nevetve) Végre! Kezd  nyílni  az  agyato'k.  Csak kulcs 
kell hozzá. 

SOMA: Egy  ikisbor  se ártana tanár úr.  
NEMESVOLGYI:  Helyes. Hozzájárulok. Proszit! (Isznak. A többiek zajos 

köszöntője ezalatt hangzik el.)  
BRENNER: Nauszikaára!  
ORBÁN: Pénel'opé'ra! 
NEMES  VOLGYI:  (kesernyésen, boros akcentussal) Én  Argoszra íszom.  
SOMA: Az meg ki? 
ZITA: Odüsszeusz kutyája, te szamár.  
ZEBULON:  A fater meg észrevette, hogy a  libuakája  repülni sze- 

retne, s adott f ű t-fát, csak  megszabaduljon a vesze- 
delmes vendégtő l.  

BRENNER:  Ment az magától Is. 
BENCE: Kiké és  Kalüpszó  se bírták  visszatartani. 

NEMESVOLGYI:  No látjátok! Ez a mi ősi betegségünk, ez a falvéd ő  
romanti;ka: 	»Ki 	a 	Tisza 	vizét 	issza, 	vágyik 	annak 
szíve Vissza.» Meg a dagályos  hőakultusz:  (Skandálva.) 
»Nem szül gyáva nyulat  Núbia  párduca. 

BENCE: Szent igaz, (Rezignáltan.) néha jobb lenne nyúlnak  len- 
ni. 	 S 

NEMESV5LGYl:  (lendületben) Emlékezzetek csak  Kalüpszóra  és a szi- 
getére! A tenger  i'bolyasŹínű .  A tűzhelyen illatos céd- 
rusfa ég. S a szép hajú  ni-mfa  szövőszéke mellett 
szövögetve énekel. A barlang körül gyönyörű  erdő , az 
ágak között mesés madarak, körül zöldell ő  rét,  csóbo- 
gó  források, ibolya,  zIler, -  s a  rimfa  bűvösen  éne- 
kel.  De Odüsszeusz...  - emtékeztk  még?  - » 
Kalüpszó  sok szeretettel  /  és szívesen fogado tt  és táp- 
lált; mondta, hogy engem még örök élet űvé Is tesz, 
s örökös fiatallá:  /  Csakhogy (Ironikusan skandálva.) 
az én szívemet 'kebelemben meg nem igézte.  /  Hét 
álló esztendeig éltem nála, keserves könnybe fürösz- 
töttem, mit kaptam, az isteni köntöst;  . . .»  (Kacagás.)  
Képzljétek  el, 'mennyire meghatódtak e könnyek hal- 
latán  Nauszikaa  szülei. Hét éven át  sírni - Kalüpszó  
ölében. 

NÓRA:  Ki'rkénél  meg egy kerek esztendeig dőzsölnek.  
ZEBULON:  Nem lehetett nehéz disznóvá varázsolni őket. 

SOMA: Csak mi  sorvadurk  itt, mint víziló a sivatagban. (Isz- 
nak, s a bor hatása egyre érzékelhetőbb.)  

NEMESVLGYl:  No, Orbán,  ite,mit  szólsz ehhez? 
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ORBÁN: Nem tudom, tanár Úr. De  iúgy  emlékszem, Odüsszeusz 
tudatában volt annak, hogy  Kalüpszó  csábosabb, mini  
Pénolopé,  süt  hathatatlan,  s a szigetről is, hogy szebb, 
mint a  sztklás,  szegény  Ithaka.  Ennek ellenére hazavá- 
gyott. Az ember így van ezzel.  

NEMESVt5LGYI:  Tehát azt mondod,  hogy  csak! Nem veszed észre, hogy 
kitérsz a rádió el ő l, s az ösztönök mákonyával zson- 
gítod el magad? 

BENCE: Én azt hiszem, hogy  Kalüpszó  volt a  mákony  és  Kir- 
ké.  Az egyik  szetíd,  égi szemfényvesztés, a másik al- 
világi  hínár.  S Odüsszeusz tudta, hogy bármily  va ,rázs- 
latosãk 	Pénelopé a termő  élet, az igazi asszony.  

NEMESVLGYl:  Már megint ez a... ez a nagyszalontai  familiartás!  
Őszinték vagytok ti, barátaim? Pénelopé! Hát mit gon- 
dolsz, miért nem dobta ki Pénelopé a pimasz kér őket, 
noha felették mindenét, s noha csak Odüsszeuszt tud- 
ta ágyában elképzelni? Erre válaszolj! 
(Feszültebb a légkör. Anna ás Nándor is gyakrabban 
váltanak Szót. Bence nem telel.) 

ZITA: Tanár Úr kérem, biztos azé rt, mert egyiket a másikkal 
tartotta sakkban, míg  Odüsszeusz imegérkezi ,k.  Ha  va- 
lamlýikhez  hozzámegy, akkor a többi rátör,  megölík,  
kirabolják.  

NEMESVtLGYl:  Elmés, de túl jóhiszem ű  magyarázat. 
NÓRA: Szerintem  sźimplább  az ügy. 	Pénelopé nem 	pihés 

csirke. Jól tudja, hogy Odüsszeusz hány pénzt ér, a 
hírek csak fokozták az éberségét. S azért nem akar  
ráismierni, 	mikor megérkezik, 	hogy 	lássa: 	hányadán 
vannak. Persze, a lelkiismerete sem jó. A kér ők biz- 
tos hogy nem oktalanul  szívóskodtk  körülötte. Ára  
volt  annak, hogy mindet fogva tartotta, hogy mind re - 
ménykedhetelt.  
(Közben  Nándorék  csoportjában is fokozódik a csön- 
des vita) 

DÉNES:  (Nándorékhoz)  Szívesen  meliailgatjLÉk,  ha úgy  gon- 
ddljátok.  

NÁNDOR: Köszönjük. Talán  később. Különben azt tudakolja itt 
tő lem Anna meg a szerkesztő  Úr,  ihogy  mi a közöm  
ľ emesvölg4 	tanár 	úr 	irfterpr.etálásához. 	Vállalom-e? 
Csak folytassátok! 

ZITA: Ha Nórának igaza volna, akkor Odüsszeusz gyanak- 
vása nem oldódna fel olyan szépen.  Hiszen  neki nem 
más, mint  Agamemnón  szelleme kötötte a  l&kére,  
hogy tegyen éber a  nejév&  szemben.  

NEMESVCśLGYI:  Kitűnő  argumentum. (idéz.) »Éppen ezért  nődhöz  te 
se légy túl  kédves ezentul / 	..  Bár, Odüsszeusz, té- 
ged soha nem gyilkol meg asszony; mert ennél oko- 
sabb s  jobban  is érti a  ddlgát 	- .  de azért »rejtve, ne 
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níitan  térj bárkáddal a régi házba, úgy köss ott ki, 
hisz asszonyba már senki se bíźhat ś< S Agamemnón 
ékkor már túl volt Klütaimnésztra halálos fürd ăjén. 

ZITA: 	 De Odüsszeusz végül mégis hisz Pénelopénak. Odisz- 
szeusz  az éles szem ű , a ravasz, akinek már a nagyap-
ja is mindenkit felülmúlt tívajlá Śban és hamis eskü-
vésben. 

ZEBULON:  ide figyelj! Tökegyszer ű  az egész. Elfáradt, mire haza- 
ért. Éhes volt, Szomjas és meleg ágyra vágyott, s 
gondolta: mért lhasogassa a sző rszálakat? Vagy még 
egyszerűbben: azért tért meg, mert már mindenütt 
ismerték, mint a rossz pénzt. Még a sötét Ki ťké is 
kitette a szűrét. Az ätven.hez közelebb áHt, 	mint a 
negyvenhez.  

ZITA: És a Világhír? A trójai  érdemk, a faló és a sportba- 
bérók? Azók  még korunk hölgyeit sem hagynák hi- 
degen. 

ZEBULON:  Tehát a faló. Na jó. Megfejtem ezt is. Már meg is Van. 
Ad egy: nékem ez a falóügy gyanús. Bunda szaga van. 
Pláne ha Ladkoánt is bekalkulálom, aki megmondta, 
hogy Óvakodjanak tő le, Vagyis a lótól. Szerintem a tró- 
jaialk  tudták, hogy mi van a paripa hasában, de torkig 
vdltak  már Helenével, a háborúval, s a nílt kapitulá- 
ciótól így kímélték meg magukat: bevornatták a lovat. 
Persze csalódtak egy kicsit a legendás achájo?kban, 
ahogy ez már lenni szokott. Ad kettő :... 

ORBÁN: És Kasszandra, és Élektra, akik nem feküdtek le? 
NÓRA:  Bolonddk  voltak vagy megszállottak. 
NEMESVOLGYI:  Azt hiszem, feleim, leszű rhetjük a konzekvenciát. So- 

ma! Halljuk csak még egyszer az eszmei mond anivalót. 
SOMA: (akadozva) A férfias elszántság semmi veszélyben... 

semmi veszélybon nem irthatja ki a haza és a csa- 
lád... a haza és a családot. Ezt üzeni Homérosz. 

NEMESVOLGYI:  (már ittasan) Nos, igen. Lehet, hogy Homérosz, ha 
volt egyáltalán, ezt üzeni. De a hiteles források és a 
modern tudomány Herodotosz elszólásaitól Wilamo- 
witzig,  s a magam kutatásai azt igazolják, hogy Odüsz- 
szeusz  rosszvérű  kalandor volt, akit sok évvel a há- 
borúk 	után 	kíváncsian 	meghallgattak 	a 	begubózoti 
szigetlakók, 	de 	aztán 	tűzzelvassal 	szabadulni 	igye- 
keztek 	tóle. 	Pénelopé 	pedig... 	megtalálja 	zsák 	a 
foltját... Féreg az ember, barátaim, s már nem is tit- 
kolja. 

NÁNDOR: (visszafogott indulattal)  Akkor, ha megengednétek, itt 
közbeszólnék. 

DÉNES: Tessék. csak, paranOsolj. Erre vártunk. Ez fontos pont. 
Most kövefkeik Nernesvölgyi tanár Úr nagyáriája. 

NÁNDOR: Nem következik. 
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DÉNES: 	(megdöbbenve) Hogy mondod, kérlek szépen? (A Szer- 
kesztőhöz s Annához.) Az eredeti szöveg  szei'nt  
ugyanis e ponton  Nernesvölgyi  tanár úr leesik a tu-
domány magas lováról, elterül és p őrén, megrendí-
tően  fszakad be lőle a megcsalt ember kétségbe-
esése, a háború gyű lölete, csalódása a tanítványai m 
ban,  a tudományban, itt billen át tragédiába a 'komé-
dia. 

NÁNDOR: 	Nem billen.  (Csönd.)  Várjatok.  Kimegyaić ,  s  Nernesvöl- 
•gyi  tanár Úr ismételje meg a  .legutolsó  mondatokat. 
(Kimegy. A többiek tanácstalanul néznek egymásra.) 

DÉNES: 	No mi lesz,  urai łm?  Gyerünk!  
NEMSVOLGYl: ...  azt  igazolj;âk,  hogy Odüsszeusz rosszvér ű  kalan-

dor  volt,  akit  sk  évvel a háború után kíváncsian meg-
hallgattak a begubózott szigetlakók, de aztán... ('Be-
lép Nándor hivatalos szigorral s megáll.) de 'aztán 
tűzzeIvassal szaba&ll'ni igyekeztk  tő le.  Pénelopé pe-
dig... megtalálja zsák a  íoltját...  

NÁNDOR: 	Pardon,  uraim]  Uraim!  Nemesvölgyi  tanár úrhoz van 
szerencsém? (Néma egyetértés.) Le kell tartóztatnom 
önt  

NEMESVLGYl:  Nem értem. 
NÁNDOR: Feljelentés 	r1ćezett,  hogy  čn  a háború óta Volt  tanÍt- 

ványa,  özvegy Vermes  Alfonznê vendégeként a hölgy 
bakonyi  vadszházban  tartózkodott. A Magyar  Tudo- 
'mányos  Akadémia révén  Ikapott ősztöndíjat  ás kato- 
nai 	felmentését 	nem 	éppen 	arra 	fordította, 	airrfire  
kapta.  On  tehát katonaszökevény  ... ás sikkasztásért 
is faie'l'nie kell. .(Kilpve a szerepb ől.) Ebben a szel- 
lemben fog  befjeződrti. 

(Eképedés.)  
DÉNES: Már  im ,eglboosáss.  Jó, te vagy a szerző, de ezzel a 

fordulattal az egész felborul. 
NÁNDOR: Nem borul, ha a rendezés számol ezzel a fordulattal. 
DÉNES: Nem  ti'szem.  Ha  Nernesvölgyit  lejáratom, az érvel nél- 

küle is megélnek. Túl erősek. És a  néźők  is inkább 
neki hisznek, mint Homérosznak. 

NÁNDOR: Erről nem Homérosz tehet. 
DÉNES: De  Nándíkám,  az istenért. Nekünk adnunk kell  akÓ- 

zënségre  is... Tudod te mit játszanak a pesti szín - 
házaĺk? 

ZEBULON:  (előveszi az újságot, s hadarva olvassa) Vígszínház:  
Mdlnár  Ferenc:  Parsang.  Telt ház.  Fedák  grandiózus. 
Király Színház:  Csárdáskirályn'ő .  Magyar Színház: Kinn 
a bárány, benn a farkas.  Herczeg  Kék rókájának Víg- 
sínház i bemutatóját  lzas érdelklôdés  előzi meg. Nem- 
zeti 'Orfeum:  Zerkovitz:  A szegény Gélem.  Tél(iker't: 
Rátkai  és Somogyi  .Nusi fellé:ptévl  Ki babája vagy. 
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édes? És ha nekünk egy csepp eszünk lenne, akkor  
olyan  művet  játszanárk,  amely (Ezt Is olvassa.) »leg- 
jobban megfelel arra a kérdésre,  Mit  vár Magyaror- 
szág a trónváltozástól? Pályadíj 1000 korona. Határ- 
idő : 1918.  június  30.« 

DÉNES: (türelmetlenül int) Hagyd már abba! Nem babra megy 
a játék.  Sze ťkesztő  Úr, asszonyom, nem segítenek? 
Minden  összegabalyod  ik. Ennyi munka... 

ABIGÉL:  Én  sem értelek,  miesterem.  A tanár Úr érvel  va'lban 
tű l  erősék ahhoz,  hogy így ledöfd őket. 

NÁNDOR: Mélyek  például?  

ABIGÉL: Hát az a nagy gyanakvás,  ravasźkodás  az eposz vé- 
gén. Pénelopé többszöri találkozás után sem Ismeri 
meg a férjét, holott 'annyira o'd 'avan érte.  

ZEBULON:  Ezt már  megfejtettem. Szebbet  várt, fiatalabbat, dali- 
ásabbat. (Ismét olvas, s közben Anna halkan mond 
valamit Nándornak.) 	»Sző reit  aroról, 	karról, 	mélIről  
végleg  'kilirtja 	dr. 	Kayeiiing -'féle 	módszerrel, 	minden  
szépséghibát  eitü ńtet  Pollák Sarolta kozmetikai 	inté- 
zete. Diszkréció  szavatolva.«  Sajnos, Odüsszeusz saj- 
tószolgálata... (Kacagás.) 

NÁNDOR:  (Annához)  Mondja csak nyugodtan, ha már benne  va- 
gyurk.  

ANNA: (zavartan, de fokozatosan bátorodva) Hogy mást várt 
Pénelopé, ez komolyan is  dlilçápzélhet6.  

NÓRA: 	S akkor mi van? 

ANNA: 	Akkor az van... hogy is mondjam... akkor ez az 
egész, a  ráismerésnék, vonzalomnk  ás gyanakvásnak 
ez a  különszínjátěka  az eposz  legmélyébb  gondolatát  
féjezi  ki. (Megakad.) 

SZERKESZTŐ : Folytassa  csaţk,  igen érdekes. 
ANNA: 	Érź i  Pénelopé, hogy az 'Idegen 'nem 'idege, de azt is, 

hogy az emlékeiben ő rzött Odüsszeusz, a férfi,  aki 
húsz  éve elment, végleg elvész, ha az, aki érkezett, 
Odüsszeusz. 

NÓRA: 	Hű , de bonyolult!  

ZEBULON: 	Pszt! 
ANNA: 	S ez Odüsszeusz számára is büntetés, vezeklés  m'in- 

denért:  a  kélandokért,  a gyanakvásért. Kifeszíthette a  
régi  'íjat,  lemészárolhatta  a pimasz kérőket, de ő  már 
Így sem  1shet  azonos azzal,  ãki  Pénelopé képzeleté-
ben  éL  Világhír,  bölcsesség, hősi legenda nem kárpó-
tolhat e veszteségért, s ett ő l csak fényt kap, múlha-
tatlan ragyogást az a kapcsolat, amelyet  Nemesvölgyi  
tanár Ű r  nagyszatonta'inak inovezett.  
(Közben fölhangzik a  Nauszikaa-dal melódiája.) 
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NÁNDOR: 	S mert Nemesvölgyi tanár úr ebb ő l semmit sem ért, 
megérdemi ľi,  ha egy küiörb fikóval feliszarvazzák. De 
akár megérdemti, akár nem, nincs Joga a maga pri-
vát csődjét a Világ, az emlber számlájára kni.  (Magára 
Is érU.)  Intelligenciáját  hiúság ás gyanakvás üzemel-
teti: minden Pénelopé csak szajha leghet, ha őt fel-
szarvazták. Másként 'kell hát leszálIítanurk a lóról. 

Függöny 

(Folytatjuk) 
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KÉZFOGÁS OK  

ALEKS Ď4NDAR TIŠMA  

HÁROM DERMESZTŐ  NAP 

Aki Újvidék  téťképe  fölé hajol,  pôkhlóhoz  hasonló rajzot pillant meg, 
amelyet egyrészt széles, félkör alakú szalag vág ketté, a többi Irány-
ban pedig  harmon kusan  szerteágazódik. A  pókhá'lót  félkör alakban át-
metsző  szalag  -  rendszerint kék szín ű re  festiik -  a Duna, a város vál-
tozhatatlanul keleti határa, de  ugynakkor  mintegy anyaöle, méhe Is, 
mert  egykor  mocsaras partja mentén, a láp és  kiipárolgások  belső  fél-
körében sarjadtak ki a település els ő  csírái, a kézm űvesek, élelmiszer-
és borkeresked ők első  kunyhói és Vityillói. Ezek a kisemberek innen, 
a nyirkos és maszatos lapályról a vízen át látták el a szárazon és úri 
módon élő , számukra a törvény erejénél fogva  megköze.líthetetlen  kato-
nai  Péterváradot,  amely odaát a sziklás és magas parton állt. Az első  
telepesek  az eladásra szolgáló élelmiszereket és a saját termelésük-
höz szükséges nyersanyagot a termékeny és  sĺ k  mögöttes országrész-
bél fuvarozták ide s azon át építették egyenes és hosszú útjaikat, me-
lyek mentén kertészek és  fuvarosk  viskói n őttek ki a földbő l  -  5 az 
utak hálója arra terjedt, amerre nem akadályozták mezsgyék. A legré-
gibb, a Duna mentén, a  folyóágk  és mocsarak között sarjadt telepü-
lések ma Is  előtünnek  a térkép ide-oda kígyózó vonalaiból, amelyek 
váratlan szeszélyességgel torkollnak a kerek  kiszélesedésekbe -  a 
terekbe; még ma is 'itt van a boltokkal,  vendéglőkkel,  templomokkal és  
hivatalokkal  teletűzdelt ületi negyed, s  ezknek  szövevényébő l emel-
kedik ki az  Avala  mozi  épülete, s vele szemben, rézsút a túlsó oldalon 
a  Merkur-palota. Az újabb települések viszont a város hátterében, az 
országutak mentén épültek, s ágaik messze kinyúlnak a síkság felé,  
rnik&ben  a keresztutcák fonadékát sz őtték maguk között, hogy aztán  
łassanként  eltűnjenek, s mindinkább megritkuljanak,  mindegykük  ön-
magának húzzon meg egy-egy magányos, hosszú  utoát,  amely már a 
szántóföldkig ér, a kifeszített pókháló legszéls ő  fonaláig nyúlik és lát-
hatatlarnll  belevész a háló alapzatába. 
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Ilyen kép  -  ilyen  téikép -  volt a két magasabb  rangú magyar 
tiszt, egy  csendőrhadnagy  és egy  rendő ralezredes  előtt 1942. január 
huszadikán, midőn a kerületi parancsnokság rendelkezésére kidolgoz-
ták a razzia tervét, amelynek másnap reggel kellett elkezd ődnie. Mint 
tanult stratégák, az újvidéki utcák hálózatát több kisebb .hálózatra osz-
tották, s azután a  rendkezésükre  álló legénység névsorának birtoká-
ban minden Ilyen  kisebb  hálózat számára  ő rjáratokat  rendeltek ki: egy 
nyomozót, melynek a lakások átkutatása volt a feladata, s egy begy űj-
tőt, azzal a feladattal, hogy a gyanús előállítottakat egybeterelje; végül 
egy kísérő  osztagot, amely az elfogottakat igazolásra vagy kivégzésre 
elkíséri. A két stratéga feladata tehát  csknem  teljeser absztrakt volt: 
egyrészt a  lajstromökon  ismeretlen nevek s a hozzájuk kapcsolódó  ran-
gok absztrakOi ăja,  másrészt egy felosztott térkép elvontsága. Viszont 
mindkét  absztrak'oió  mögött már akkor Is emberek álltak: egyesek kia-
lakult tulajdonságaikkal, mások elháríthatatlan megterheléseikkel, s így 
a  ikét tërzstiszt  ceruzavonásai olyan időben, amikor a lakosság  ail ,udn , i  
tért, voltaképpen eldöntötte annak az ezernégyszáz embernek sorsát, 
akinek az elkövetkező  három napban pusztulnia kellett, valamint annak 
a mintegy tízezer embernek a sorsát Is, akinek megengedik, 'hogy a 
razziát túlélje. Mert noha a razzia célja egyedüli és  megibeszélt  volt: 
az, hogy a szláv és zsidó 'lakosságot megtizedeljék, s noha minden 
járő r  vezetőjénk  a legszélsőségesebb  kíméletlenséget  tanácsolták, 
mégis az egyeseken múlott, hogy az adott absztrakciók  keret&ben  is 
tanúságot tegyenek  arró,  milyen fokon húznak egyrészt  azókhoz,  akik 
megtizedelésre kerülnek, másrészt azokhoz, akik tizedelnek.  Voltaikép-
pen  nem is hogy tanúságot tegyenek, hanem megvalósítsák, mert mind-
egyikük odatartozásának foka egyik vagy másik félhez már nagyjában 
meghatározott volt: születésükkel, külsejükkel, beszédükkel, érzelmi és 
gondolati  tartal'mukkal,  s a két magas rangú tiszt ceruzavonásai ezer-
nyi tulajdonságukat csupán  hozzákapcsol'ták  ahhoz a szövedékhez, ah-
hoz a kölcsönös kapcsolathoz, amely az elkövetkez ő  napokban minden 
egyes ember számára halált vagy életet jelent, megöletést vagy meg-
bocsátást. 

MM 

A  Blahmák  házába betoppant nyomozó járőr két, dunántúli szár-
mazású fiatal  'katonábólés  két csend ő rbő l állt, akiket  Csúrog  község-
ből, az ottani razzia 'lezajlása után vezényeltek ide; az osztag  élén 
Ghéczy csendörihadnagy,  egy húszas éveiben járó, keskeny, csapott 
vállú, komor tekintet ű , duzzadt szemhéjú fiatal ember állt.  Ghéczy  már 
a megszállás kezdete óta  Ojvidéken  tartózkodott, de alig tíz napja si-
került fiatal feleségét is ide költöztetnie, s a razzia hajnalán közvet-
lenül a jó meleg hitvesi ágyból kellett  feikelnie.  Még sötét volt, amikor 
a jeges utcákon új menetcsizmáiban csúszkálva a  tüzérlaktanyába erke-
zett,  ahol megkapta a  molléje  beosztott embereket és az utasításokat, 
s elindult a térképen vörös ceruzával számára megjelölt körzetbe.  Eltö-
ké'lt  szándéka volt, hogy Szigorúan, de igazságosan fog eljárni, csupán 
a szabályszerű  igazolványokat méltányolja, s minden egyes  lakáaban  
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alapos házkutatást tart. S miközben szigorúan ragaszkodott ehhez az 
elvhez és alárendeltjeit is ennek betartására késztette, munkáját csu-
pán egyszer, délben szakította félbe, hogy embereivel elfogyassza a 
meleg ételt, amelyet a vonatcsapat emberei a városban széthordtak és 
a katonáknak a fedett teherautăkról szétosztottak. Ez alatt az Idő  alatt 
mindössze huszonegy házat járt be a Nenadovi ć  utcában, a Šupljikac 
vajda tér szomszédságában, s ezekben a lházakban lkét gyanús szerb 
fiatalembert alkerült felfedeznie és az elfogottakat összegy ű jtő  járőrnek 
átadnia. Mindketten egy közeli faluból utaztak ÚjVidékre, iházi védszent 
ünnepre, hitelesítetlen igazolvánnyal. »Gyenge eredmény!« - lége-
detlenkedett fejét csóválva a tábornok, amid őn késő  este a tűzériak-
tanya fdlyosój'án a csend ő rhadnagy jelentéstételét meghallgatta. A jár-
ő rök valamennyi vezetője itt gyülekezett és átfázva, fáradtan, éhesen 
toporogtak a sorban, alig várták, hogy elbocsássák őket és végre vala-
hol felmelegedhessenek. A hadnagy gondolatban már a lakásán volt, 
a felesége oldalán, akinek védtelensége a fegyveres leszámolás eme 
óráiban ugyancsak aggasztotta. »Roppant gyenge eredmény!» Amikor 
pedig a hadnagy igyekezett elmagyarázni, 'hogy a számára kiosztott 
körzetben milyen nehéz a mély, lakásokkal túlzsúflt udvarokban az 
áMzsgálás, a tábornok arca elvörösödött, s úgy ráförmedt a tisztre, 
hogy a hosszú folyosó csak úgy harsogott: »Csend! Ő rült! Én rem  S 

házakról beszélek, hanem az emberekrő l! Azt akarom, hogy holnapra 
Száz 'bandita szerepeljen a listáján, pontosan száz, megértette?! Sem-
mi egyéb nem érdekel, cselekedjék, ahogy tud. Következ ő !» S ahelyett, 
hogy hazatérhetett volna, Ő t is, akárcsak a többieket, a laktanya egyik 
szdbájába küldték aludni, s egy egészségtő l duzzadó, borostás fhad-
naggyal együtt kapott közös ágyat, aki miután csizmáit ledobta, ru-
hástól dő lt az ágyba, csaknem az egész pokrócot magára húzta, s a 
következő  perdben már harsogó horkolásba kezdett. Mellette Ghéczyt 
sokáig kerülgette az álom. Fázott a válla, fáztak a l ăbai, zavarta a testes, 
terjedelmes főhadnagy, meg a horkolása, szerette volna felébreszteni, 
hogy megkérdezze, hogyan képzeli a tábornok, hogy ő  száz banditát 
teremtsen elő  a föld alól, egy polgárok lakta városban, s hogyan kell 
neki a tábornok kedvében járnia. Erre a gondolatra félelem fogta el, 
s ez egybeolvadt azzal a félelemmel, melyet a kaszárnyaablakon bes Ď -
vtő  jeges szél támasztott benne, meg az ablaküvegre csapódó hócso-
rnók és az az immár tehetetlen gondolat, vajon mi lehet a feleségével, 
aki egyes-egyedül van a rnindannyiok el őtt ismeretlen városban, s az 
aggódás, hogy az általános düh és idegesség közepette a legsötétebb 
baj Is történhet az asszonnyal. Hajnaltájban kábultan, dideregve és mér-
gesen ébredt: a főhadnagy meg a többiek már lámpavilágnál öltözköd-
tek. Ő  is felkelt, felöltözködött és lement a kantinba, hogy a reggelit 
átvegye, aztán az udvarban gyülekez ő  katonák és csend ő rök közt meg-
kereste az embereit. Azok bádogkulacsot adtak körte. »Mi ez?» - 
kérdezte a hadnagy egyik id ősebb csendőrtő l. - »Rum, hadnagy úr! 
A konyhában osztogatják. Húzzon egyet a hadnagy úr is!» Ghéczy 
nyelvén már ott volt az elutasítás - az ajánlatot szemtelennek tartotta, 
de aztán a fagyos éjszaka, a sötétség, s a rá várakozó feladat fenye-
gető  súlya megtette a magáét, gyengeség fogta el, átvette a feléje 
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nyújtott kulacsot és nagyot  húzott  belő le. »Ma másként kell csinálnunk!<'  
-  mondta a csendő rnek bizalmas hangon, miközben érezte, hogy az  
alkohol  átjárja az ereit és jótékonyan elkábítja. »Ahogy a hadnagy úr 
parancsolja!«  -  felelte a csendő r, összecsapta a bokáit és egészen 
belehajolt a hadnagy arcába, szemmel láthatóan már pityókásan. Elin-
dultak a körzetükbe, ahhoz a házhoz, ahol el őző  este  abbatagyták  a 
razziát; a jeges hó fölött éppen akkor oszladoztak a Sötétség foszlá-
nyai, s a sarkon egy  therautó  állt meg berregve, körülötte a gy ű jtő  
járő r legényei toporogtak. »Nem kell sokat teketóriázni!«  -  mondta a 
hadnagy embereinek. »Csak az intésemre ügyeljetek  -  s kifelé mind-
azokkal, akikre rámutatok.« De mintha a véletlen is ki akart volna tolni 
velük. A  Nenadović  utca sorra következő  házaiiban  megint csak olyan  
lakőkra  akadtak,  aikiknek  teljesen rendben volt az igazolványuk, s őt 
köztük meglehetősen nagy számban magyarokra és németekre; s ha 
egyiket-másikat megkísérelte rávenni, hogy befeketítse a szomszédját, 
csupa Ijedt, óvatos választ kapott: »Semmi rosszat nem  tudunk răkk.<'  
Kilenc óra körül valahonnan a közelb ő l elszórt lövéseket hallottak, s 
hamarosan  egyidej Ĺíleg  több puska sortüzét. Mikor  kirrrent  az utcára,  
Ghéczy  megállapította, hogy nincs Ott a tehergépkocsi, sem pedig a  
gy°jtő  járő r; magához szólította a fiatalabb  cserid&rt, -  az idősebbnek 
már egészen vérbe borultak a szemei,  -  s megbízta, tudja meg, hová 
távozott a  gépkocši  és miért lövöldöznek; aztán három emberrel to-
vább folytatta a házkutatást, de figyelmét egyre kevésbé fordította az 
igazolványokra és az emberekre, inkább a sz űnni nem akaró  lövöldö 
zésre  fülelt. A fiatalabb csendő r futva tért vissza. »A teherautó mintegy 
kétszáz méternyire innen áll a sarok mögötti téren, a katonák embere-
ket l őnek agyon.<'  -  »AZ utcán?»  -  »Igen, az utcán.« A hadnagy em-
bereivel átment a következő  házba, de maga is szerette volna látni a 
kivégzések színterét, nem azért, mintha kíváncsi lenne a véres lát-
ványra, hanem azért, mert úgy érezte, ez a látvány az ő  tanácstalan-
ságát is eldönti. Amikor a  Nenadovi ć  utca utolsó házában végeztek a 
ház átkutatásával, a  Šupljlikac  vajda térre indultak, s itt a .hadnagy a  
lombjukat  vesztett fák közt, a hóval borított park utolsó oldalán való-
ban megpillantotta a tehergépkocsi sötét, nagy tömbjét, körülötte pedig 
emberek kis csoportjait; egyenruhás és sötét polgári ruhás alakokat, 
rendetlen egybevegyülésben. Lövések dördültek, most már tisztán hall-
hatan, kemény éles lövések, válaszként pedig több hangon is, sirán-
kozó jajgatás; látta,  anlint  egyes  civilruhás alákok  megtántorodnak és 
összeesnek, s eközben egyenruhás alakok hajolnak föléjük,  olő resze-
gezett  puskával, amelyekbő l lángcsóvák csapnak a föld felé. A had-
nagy  felizgattt  tudatában két ellentétes gondolat csapott össze: »Min-
den eldő lt!« és »Minden elveszett!«; viszont mind a kettő , mint ahogyan 
várta, elhatározásában és biztonságban forrt egybe. »Utánam!<'  -  adta 
ki a parancsot. A következő  sorra  kerü ő  házból a  Šupljikac  vajda tér  
li-esbő l  egy fiatal szerb nőt  hurcaltaiott  elő , aki nem tudta igazolni, 
hogy mibő l él, a másik házból pedig egy héttagú családot; itt a család-
fő , egy szlovák órás, rosszul kiejtett, félig-meddig kaszárnyai kifejezé-
sekkel hivalkodott, melyeket, mint mondotta, még az osztrák—magyar 
hadseregben tanult. »Valamennyit kísérjétek amoda,  valamennyit  oda!<' 

737  



-  adta ki a parancsot két katonájának, s türelmetlen mozdulattal a 
tér oldalára mutatott. Blabmék lakásában magabiztossága ugyancsak 
megnőtt, míhelyt az átnézett iratokból kit űnt, 'hogy zsidókkal van dolga 
és a rémült, néki úgy tetszett: gyáván eltorzult arcukat látta; zord pil-
lantást vetett rájuk. »De a pap:írjaink rendben vannak, nem igaz, had-
nagy úr?« - Igyekezett Vilim Blatim tárgyalásba bocsátkozni. »Csend!« 
- kiáltotta rá Ghéczy, akárcsak el őző  este a tábornok ő reá. »Semmi-
féle tanácsadásra nincs szükségem, megértette?» A két katonát ott-
hagyta, hogy vigyázzanak rájuk, míg felöltöznek; a csend ő rökkel pedig 
özvegy Csokonainé lakásába ment át; itt megállapította, hogy albér-
lőjének, Kocsisnak, habár munkaigazolással rendelkezik, nincs bejelen-
tő lapja; megfeddte hát, hogy magyar ember létére nem vet számot az 
elăírásokkal, majd félrevonta és az utcai rész bérl ői felő l érdekl ődött. 
Kocsis hímezetthámozofl, s ű rűn pillogott, végül is engedett a hadnagy 
e!boru;lt tekintetének. »Hát, gondolhatja, kicsodák, hadnagy Úr. Gazda-
gok, nem szeretnek bennünket, magyarokat. A lányuk nemrég úgy pusz-
tult el, hogy rál őtt a csendő rökre.» A hadnagy keményen bólintott, s 
embereivel együtt távozott. Az udvarban, az üveges veranda el őtt már 
Ott álltak Blahmék, vastag télikabátban, kalaban, meleg hócip őben, 
katonák őť izetében, akik fázósan topogtak melletük. »Itt nincs több» - 
vetette oda a hadnagy. »Zárják le a lakást és mehetünk!» Megvárta, 
níg a parancsot végrhajtják, aztán a két csend ő r kíséretében maga Is 
elhagyta a lakást. Odakünn a járdán megállt, s tekintetével elkísérte a 
sietősen lépked ő  alakokat, a két ünnepélyesen sötétruhás és a két mál-
naszín egyenruhás jelenséget, akik átvágtak a téren. Ghéczy türelmet-
len volt, Úgy tetszett neki, mintha megengedhetetlenül lassan haladná-
nak. Végre megérkeztek a félig-meddig fáktól eltakart teherautóhoz, s 
elvegyültek az ott ácsorgó egyenruhások soraiban. Két lövés hallatszott. 
Ghéczy megvárta, amíg két katonája kiválik a tömegb ő l, azok pedig, 
mikor meglátták, hol várakozik rájuk a hadiagy, futólépésben vissza-
indultak. A hadnagy jelt adott a csend ő röknek, hogy indulnak, s be-
csapta a kaput; a ház végigkutatása itt Véget ért. 

Janja, Blabm  feleségének családja, a Herriot utcában már a raz-
zia első  napján átesett az igazoltatáson és házkutatáson. A városnak 
ebben a körzetében Szalma Aladár rend ő rfőhadnagy osztaga m űködött; 
két jói begyakorolt rend ő r, a hozzájuk kivezényelt tartalékossal; egyi-
kük egy pesti keresked ősegéd volt, másikuk pedig egy szikár, fiatal 
felső—magyarországi paraszt. Szalma jogász volt, múltjában b őséges 
tapasztalatokkal; mivel a harmincas évek gazdasági válságában a saját 
szakmájában nem tudott elhelyezkedni, csaknem egész évtizedet töltött 
magyarországi kisvárosokban, mint gazdag polgá ťi és birtokoscsalá ďok 
gyermekeinek neveléje. Lassanként hozzászokott, hogy titokban igyék 
és csinosabb lánytanítványait elcsábítsa. Mikor Szlovákiából egyes ré-
szeket Magyarországhoz csatoltak, bekerült a rend ő rségre, majd Ro-
mánia egyes részeinek megszállása hadnagyi rangot hozott neki, s 
ekkor már, igaz, hogy küls őre higgadt és h űvös egyéniség volt, valójá-
ban azon!ban bűnöktő l kikezdett és bizonytalan ember. Miután  a kapott 
utasítások kétértelm űségébő l - »nem közönséges igazoltatás, hanem 
tisztogatás« - azonnal megértette, hogy a razzia vérfürdävé fajul, s őt, 
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miután italtól kikezdett, de okos fejében el ő relátta, hogy egyszer majd 
ezért számot is kell adni, úgy határozott, hogy a lpiiszkos feladat vég-
re:hajtásában a l&hető  legnagyobb fenntartással vesz részt, s ameny -
nyire ez lehetséges, a kilengésektő l még a melléje beosztott két rend-
ő rt is megóvja. Tőlük azt kérte, mint mindig, ha a terepen teljesítettek 
szólgálatot, hogy gondoskodjanak arról: az ő  két kulacsa ne maradjon 
üresen, s hogy helyette, akinek tekintete már elködösödött, tehát he-
lyette nézzék át a polgárok igazolványait, amelyekrő l feltételezte, hogy 
kifogástalanok lesznek; a lakások átkutatását viszont az id ősebb kato-
nának, a pesti kereskedősegédnek engedte át, akiben az akció kezde-
tén mutatkozó csaknem esztelen türelmetlenségéből és libegő  kopóiz-
galmából az érzelmileg kiegyensúlyozatlan embert sejtette. így kettős 
játék fejlődött ki: egyréśzt az igazoltatás, melyet Szalma vezetett, s 
melyet csaknem következmények nélkül bonyolítottak le, másrészt pe-
dig a keresked őseg'éd hisztérikus, keres źtülkasul mindent felforgatása 
a házakban, ami vagy tényleges lelet nélkül végz ődött, vagy csupán 
azzal az álÍítással, hogy valamelyik ágy, szekrény alatt, valakinek a 
padlásán vagy régi bútora alatt revolver, puska vagy egész fegyverrak-
tár lappang. Mert a keresked ősegédben, mihelyt Szalma hangsúlyozott 
nemtörődömség folytán arról győződött meg, hogy a b űnösség eldön-
tésében önálló lesz, vagy ezt ellen ő rzés nélkül teheti, az igazság saját-
ságos harcosa támadt fel; mivel gyerekkorától fogva szigorú gazdák 
keze alatt szolgált, most megragadta a régóta sóvárgott alkalmat, hogy 
a vagyonosokon és tehet ősökön bosszút álljon; s emelett elhatározá-
saiba a soha szerelemre nem talált férfiember gonosz irigysége is bet u-
rakodott; az, hogy a fiatal párokat, akik körül még a meleg közös nyo-
szolya illata kóválygott, elválassza egymástól vagy megsemmisítse őket, 
vagy épp ellenkező leg, élvezetet találjon nyilvánvaló h űséges ragasz-
kodásukban, s hogy emiatt nagylelk űen megbocsásson nekik; hogy 
érett, erőteljes férfiakat meghagyjon vagy kivezessen, attól függ ően, 
vajon úgy látja-e, már eleget éltek, vagy még örömökre és javakra áhí-
toznak. Így történt meg, hogy Janja családjának házából kivitette a 
jómódú házigazdát és pirospozsgás, dúskebl ű  feleségét, s az épület 
udvań  részébő l ugyanígy a sánta asztalost feleségével és gyermekével 
együtt, míg Janja édesanyjának, húgának és öccsének könnyed szívvel 
megkegyelmezett. Másnap estefelé, amikor Szalma jár őrének többi tag-
jával a szomszédos Margeti ć  utcába jutott, Janja nővérét és húszéves 
villanyszerelő  férjét az áldozatokat összegyűjtőkhöz kísértette, azzal a 
váddal, hogy fegyvert rejtegettek; azokat aztán száz és száz más elfo-
gottal együtt a temetőbe vitték és ott agyonl őtték őket. 

A város központjától a legtávolabbi külvárosig nyúló Kara đorđe 
utcát •a razzia stratégiái, hosszúsága miatt két körzetre osztották; a 
külső  körzet, amelyben a Čutura család háza is állt, Desberényi csend ő r-
főhadnagynak jutott. Deberényi fekete hajú, magas, jókép ű , szép pá-
lyát befutott tiszt volt, akit évfolyamtársai közül els őként neveztek ki 
főhadnagynak, s már kettős tapasztalattal rendelkezett az elégedetlen-
kedő  kerületek átfésülése terén; Szlovákiában és Romániában emelett 
a szerencse is kezére járt, mert három csend őrt osztottak be mellé, 
köztük egy szakaszvezető t is, akik már évek óta szdlgáltak a nemrég 
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megszállt Wdékeken. Csupán a nyomozó jár őr, egy tartalékos tizedes 
volt ezen a téren újonc; Őt nemrég helyezték Bácskába továbbszolgá-
latra. A főhadnagy nyomban különválasztotta a többitő l és azt a fela-
datot bízta rá, hogy a házkutatásra kijelölt épület el ő tt ő rködjék. Annak 
tudatában, hogy a körülmények ismerete nélkül sikeresen nem tevé-
kenykedhetik, mindenekelőtt egy magyar tulajdonában álló ház udvari 
konyhájában helyezkedett el és az Idősebb szakaszvezetőt elküldte, 
kerítsen alkalmas besúgót. A szakaszvezet ő  a szomszédságból hama-
rosan elő  Is áltított egy szőke, maszatos, tizenkilenc éves félnémetet, 
akit még régebben lopásért többször is elítéltek. Desberényi, miután 
négyszemközt leült a konyhában a fiatalemberre], tudtára adta, hogy 
Ismeri a múltját, s hogy most, amikor leszámol a törvényellenes ele-
mekkel, ha akarja, elteheti láb alól anélkül, hogy err ő l bárki is tudo-
mást szerehetne; ezután közölte a halálsápadt itjúval, hogyan szaba-
dulihat Súlyos helyzetéb ő l: csatlakozzék az ő rjárathoz és minden egyes 
ház elő tt adjon tájékoztatást az ott la:kókról. A fiatalember vállat vont 
és ráállt. Amikor a reggel dermesztő  hidegében kimentek, Desberényi 
a szakaszvezető tő l arról a kellemetlen tényrő l értesült, hogy a elfogot-
takat átvevő  ő rjárattal nem tud kapcsolatba lépni, mert, valószín ű leg 
tévedésbő l, az egész Karađorđe utcába mindössze egy Ilyen ő rjáratot 
küldtek, az pedig a központhoz közelbb ütött tanyát. Desberényi ugyan-
csak töprengett, vajon a parancsnokság köŹberrjárását kérje-e, s végül 
úgy határozott, hogy a huzavona elkerülése végett ezt nem teszi, ha-
nem a gyanús elemk felszámolását a saját embereivel fogja elvégez-
tetni, a megöltek lajstromát pedig kés őbb adja át a gyű jtő  őrjáratnak. 
Ezzel egyben újabb bizonyságot szolgáltat arra is, lhogy mennyire ráter-
mett a vezetésre. Sorra vették hát a házakat. Deberényi már az utcán, 
a kapott adatok alapján döntött az egyes házbeliek sorsáról; a besúgót 
odakünn hagyta a tartalékossal, aki az ő rszem szerepe mellett még azt 
a kötelességet is magára vállalta, hogy elkészítse a meggyilkoltak lajst-
romát, Desberényi bement a házba csend ő reivel, átnézte az igazolvá-
nyokat, de nem azért, hogy ellen ő rizze, hanem hogy megállapítsa a 
már elő re el:ítéltek azonosságát, aztán átadja ezeket embereinek, hogy 
kivégezzék őket. Kosti čékról, akiknek családi háza elé az ő rjárat a 
razzia második napjának délutánján érkezett, a f őhadnagy Igen hatá-
rozott tájékoztatást kapott fiatal szomszédjuktól: két testvér hadifogság-
ban van, egy testvérük pedig, érettségizett fiatalember, nemrég esett 
el a csendő rökkel lezajlott összecsapásban. Mihelyt az udvarba léptek, 
a főhadnagy megLparancsolta, hogy az egész család életkor szerint 
sorakozzék fel a tornácon: az édesanya, két lánya és a legfiatalabb, 
tizennégy éves fiú. Čutura idősebb nővérétő l átvette az előkészített 
iratokat, ezután az anya keresztlevelét és bejelent ő lapját félretette, a 
többi okiratró1 pedig hangosan felolvasta a neveket, s megvárta, hogy 
azok elihangzása után mindegyikük hangosan jelentkezzék. Mihelyt 
ennek a szertartásnak vége volt, a csendőrök megparancsolták az 
öregasszonynak, hogy menjen vissza a házba, a három fiatalabbat 
pedig az udvar hátsó részébe kísérték. Az anya azonban, aki a kör-
nyező  házakból a tegnap és ma egész nap felcsattanó lövésekb ő l 
tudta, hogy mirő l van sző, nem engedelmeskedett a parancsnak, hanem 
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a gyerekei után szaladt. Elkeseredett tusakodás támadt,  egyik cserdő r  
puskatusát az Öregasszony 'lágyé'ká'ba vágta, a másik kett ő  pedig a 
gyerekekre vetette magát, akik megkísérelték, hogy anyjuk  segtségére 
siessenek.  »Elég!«  -  kiáltott a csendő rökre a főhadnagy és karmozdu-
lattal jelt adott, hogy az anyát is a többiekhez sorolják. Egyik csend ő r 
fölemelte az öregasszonyt ős magával vitte, átmentek az udvaron, 
egészen a  kerítésig,  ott a csendő rök ismét felsorakoztatták őket, mint 
az 'imént a tornácon. Aztán hátrább léptek és puskacs ő re vették áldo-
zataikat. Három 'lövés  dördült:  a fiú és a fiatalabb lány összerogyott, 
majd még  lhárom ,lõvésés  az anya most Idősebb  lányával együtt rogyott 
a földre, aki édesanyját magához szorítva tartotta. A f őhadnagy most 
hozzájuk lépett, lábával mindegyiküket a hátára fordította s megálla-
pította, hogy halottak; ezután megparancsolta, hogy a holttesteket 
húzzák közelebb a kapuhoz, hagy a gy űjtő  ő rjárat később  könnyébben  
megtalálhassa őket. Ezután az öregasszony iratait a többihez csatolta 
és a ház el ő tt őrt  á'ló  tartalékosnak adta, hogy vezesse be őket a 
névjegyzékbe. 

Csuka Zoltán fordítása  

*  Részlet a szerző  Blahm könyve eímű  Tegényőből.  
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ÖRÖKSÉG  

SZIRM4I  ENDRE 

APÁM SZERKESZT ŐI  MUNKÁIA*  

Amint ez Szenteleky Kornél leveleib ől is kitűrik, apám hozzá eljuttatott 
novellái és versi határozottan megnyerték tetszését. Már 1929 augusz-
tusában arról ír, 'hogy nagy örömmel olvasta apám írásait: »:Képgazdag-
sága, nemes m'isztic'izmusa, stílusának sajátos íze és ereje komoly ér-
téket jelentenek.« Később, apám első  novellás 'kötetének megjelenését 
szorgalmazva iígy érvelt Kende Ferencnek: »Éri Szirmait ilegméiyebb 
novelistárknak, legnemesb'b stílusm űvészünknek tartom, az Ő  iro-
dalmi érté'ke és súlya Vitathatatlan, szóval novelláit kiadni egyszer űen 
kötelessége annak a könyvkiadó válialatnak, mely évente négy irodalmi 
értékű  'könyvet akar az olvasó kezébe adni. 

Apám lkezdetben csak levelezés útján került kapcsolatba Szente-
kyvel, de hamarosan személyesen Is megismerkedtek, meghitt, 
őszinte barátság alakult Ki közöttük, gyakran meglátogatták egymást 
és szerepeltek együtt irodalmi esteken mindaddIg, arrtíg Szenteleky 
egészségi állapota ezt megengedte. 1933 nyarán, néhány héttel ha-
lála előtt a nagy 'irodalomszervező  feleségének tolliba mondott végaka-
ratával apámat bízta meg a Kalangya szerkesztésével. 

Apám mint a folyóirat Irodalmi szerkeszt ője roppant feladatot 
vállalt magára: szerkeszt ő i, lektori, 'levelező i, teohnikai sże ťkesztő i és 
egyéb feladatai 'mellett lel kellett vennie a harcot a dilettánsokkl is, 
mivel úgy vélte, hogy az ígéretesen lindult A Mi Irodalmunkat is végs ő  
soron a dilettantizmus buktatta meg. Természetesen Kisebb kompro-
misszumokba ő  is kénytelen volt belemenni, de - a népszer ű tlenséget 
is vállalva - végig következetesen és határozottan lépett fel a m űked-
velők ellen. 

Mivel az Írók többsége e'kkoniba ń  kézzel írt, apám a kéziratokat 
nem csu'pán javította, hanem legtöbbször le is gépelte. Még Sh'öpflin 
Aladár és Kállay Miklós is kézzel írott munkákat küldtek a Kalangyá-
nak, ped'ig nekik volt titkárn őjük. •Ma is őrzöm Schöpflinnek a 
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Kosztolányi-számhoz küldött írását, amelyet egy máik munka hátlap-
jára 'írt 'kézzel.  Kállay  meg legtöbbször vonalazott füzetlapokra írta ta-
nulmányait,  kriti  kéjt. 

Apám szerkesztő i munkájának egy másik 'jellemzője a nyelvi igé-
nyesség volt. Az üreg szavakban 'leírt  elvet vallotta ő  is: »Minden 
folyik, hullámzik és  megiújhódik.  A nyelv is. S őt a nyelv talán leginkább 
hasonlít a miénkhez, melyet  megrögzíten-i lehetetlenség,  hisz a múlt és 
jövő  között 'örökös mozgásban  lhalad  elő re. Bár  lhani&  nem  lhallatszott  
el Olyan messzire, mint a nagy példaképé,  Kosztolányié,  úgy hiszem, 
róla is elmondható, 'hogy leírt és  kímondott  szavai rangos helyet 
biztosítanak neki a nyelvm űvelők táborában. 

Apám nagyon precíz ember volt, mindent és mindig a lehető  
legjobban szeretett volna  megcsináIrfi.  A folyóirat színvonalát még ak-
kor is fokozni aka rta, amikor a Kalangyának már a határokon túl Is 
rangja és tekintélye volt. 'Egyes írótársai persze megharagudtak a 
javításkért. Gál László  büskén  említi egyik 'Böngésző jében, hogy 
annak idején az igényes és szigorú szerkeszt ő  az ő  versét kifogás-
talannak 'találta. 

A  coulsur locale  elvét  -  akárcsak maga  Szenteleky  is élete 
végén  -  nem tartotta kizárólagos követelménynek, mivel felismerte 
ennek veszélyeit. Álláspontját azonban Kristály István és  Kisbéry  János 
úgy próbálták  beál:lítan'i,  mintha  ez Szentelekyvel  szembeni árulás tenne. 
Apám válaszában megcáfolta az alaptalan vádakat s az esztétikai és 
nyelvi igényesség mell ett az 'írói felel ősség fontosságát hangsúlyozta: 
»Kérünk mindenkit, hogy tanuljon, olvasson, m űvelődjék, de főképp, 
hogy tanulja meg a magyar nyelvet... Mi nem frissen átmázolt, vajda-
sági írókat kérünk, mert jól tudjuk, hogy ilyesmit nem  lhet  erőszakolni, 
hanem önmagáért felelős,  thetséggel  szavatolt írást... Tisztában van-
nak-e a vádat emel ők, 'hogy  Szenteleky  utolsó évében maga is er ősen 
revideálta régi programját mint teljesen alkalmatlant arra, hogy itt 
nívós irodalom  fejlődhéssék?  Mi csak azt építettük tovább, amit Ő  
megkezdett, de amit betegsége miatt nem  fejezhetett  be. B i z o n y O 5, 

hogy ez 'semmiképpen sem kedvezett többé a  di-
I e t t a n t i z m 'u s n a k... Nékem ilyen áron nem kell a rokonszenv, 
nem kell a népszer űség. Írói és szerkesztői felelősségem szemben áll 
minden hasonló erkölcstelen megalkuvással, s addig, amíg szavam 
van, nem  enged'hetem,  hogy a Kalangya is nevetségessé váljék. 

Apám válaszából azért idéztem ilyen b őségesen, mert írása híven 
tükrözi következetes szerkesztői elveit Egyébként a Kalangyát ért 
támadások tényleges oka szinte 'mindig a dilettantizmus elleni harca 
volt. Mindenféle csű rés-csavarás ellenére ez t űnik ki a Reggeli Újság 
egyik 1937-es cikkéb ől is, amelyben azt olvashatjuk, hogy a folyóirat 
szerkesztői a kéziratok szigorú rostálásával »elérték, hogy az írók 
nagy része elmaradt, mert nem voltak 'hajlandók alávetni magukat a 
nyeregben ülő  'írótársa'k  véleményének és sokszor kíméletlen, minden 
szakszerűséget nélkülöző  bírálatána:k.  Az írók rostálása aztán maga 
után vonta a közönség rostálását  is.« A Kalangya  szerkesztőségi vá-
laszcikke -  amelyhez minden bizonnyal apámnak 'is 'köze volt  -  az 
efféle oldalvágásokra válaszolta a következőket:  »14iúság15an  megbán- 
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tolt, egyéni érdekeikben sértett emberek ezek, akiknek újabban egyre 
gyakoribb  fe!'horkanásai  és apró gonoszkodásai  ( ... ) irtem  fognak ben-
nünket megállítani azon az úton, amelyen elindultunk, s amelyr ő l azt 
hisszük,  hogy  egyenes, becsületes, célravezető . 

Nem tekintem feladatomnak apám szerkeszt ő i és irodalomszer-
vező i tevékenységének értékelését, annyit  azortban  hadd mondjak el 
itt, hogy apám az írói felel ősséget és az esztétikai értéket tekintette 
alapvető  mércének. Bár politikai mozgalmakhoz nem  csatlakozótt,  még-
sem vált soha  apolitikussá:  ebben a kisemberek iránti rokonszenve és 
mély humanizmusa mellett következetes kisebbségi programja  is  meg-
akadályozta volna. Az induló Hidat is azé rt  üdvözölte olyan lelkesen, 
mert úgy vélte, hogy a folyóirat  fiatalsága  »megmarad annak, amire 
érzése ás helyzete predesztinálja: kisebbségi magyarnak. Belátja, hogy 
ez lehet számára az egyetlen valóság. Igaz, többször hangoztatta a 
mozgalmaktól való elkülönülését, de Ugyanakkor publikációs lehet ő-
séget biztosított a szociális irodalom vajdasági képvisel őinek, sok ké-
nyes kérdésben  —  szóban ás írásban  —  bátran hallatta szavát, s 
végül  -  ami abban az időben nem volt kis dolog  -  mindig elkerülte a  
naionalizmus  csábításait. A dilettantizmus elleni harcával párhuzamo-
san mozgósította a vajdasági magyar irodalom legjobb erőit, magyar-
országi, majd romániai és csehszlovákiai magyar írók számára is 
fórumot  biztosított,  nem feledkezve meg a  délszláv  népek  irodalmá-
ró! ás  -  fő leg Kázmér Ernő  színvonalas írásainak közlésével  -  a világ-
irodalomról sem. Végs ő  soron ezeknek a tényezőknek tudható be, 
hogy a Kalangya a két világháború közötti korszak jelentős vajdasági 
irodalmi folyóiratává vált. 

Apám akkor is hasonló elveket igyekezett követni, amikor a rövid 
életű  Jugoszláviai Magyar Újság irodalmi szerkesztőjeként tevékeny-
kedett. Az irodalom szolgálatában sok barátot ás ellenséget szerzett. 
De míg ellenfelei szinte kizárólag a dilettánsok közül kerültek ki, addig 
az elismerést azoktól kapta  —  apám ezt ugyan szerényen elhallgatta, 
de a  birtokomban  levő  levelek tanúsága szerint köztük volt  Mayer 
Ottmár  is  —‚  akik becsülték a bátor  kiáHást,  a következetességet, az 
emberséget ás az irodalom ügyének önzetlen szolgálatát.  

*  Részlet a szerző  A  magányos óriás C. kiadásra váró könyvéből. 
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SZIRMAI KÁROLY ÉLETRAJZA  

Siimai  Károly (Temeiiin, 1890. VI. 27. - Verbász, 1972. X. 6.):  
jugoszlávIaI magyar író, íroclalosntörténész, drodalomszervez ő ,  költő , 
műfordító ás szeilkesztő . Volt házMainító, jogász, követségi és más 
tisztviselő , łailjegyző  ás csaknem negyven évig a veibái cukorgyár 
főtijsztvIseiője. Anyai ágon Schöpfhn Aladárhoz, apai részr ől Koszto-
lányi Dezsőhöz és Csáth Gézához fűzték rokoni kapcsolatok. Kezdet.-
ben Szikokn, majd Poppel ás Fuíanus álnéven is irt. 

Sokoldalú tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott: ki-
való nyelvérzéke volt, több Idegen nyelven beszélt ás Irt, m űszaki 
tanulmányai voljtialk, kitűnően festett ás rajzolt, jól zongorázott, több 
dalt is komponált. GÍrrInáZiIUmi tanulmányait Ůjvidëken végezte, itt 
Indította meg ás szeilkesztette 1906-iban a rövid élet ű  Irodalom c. lapot. 
1910-ben Fény és Sötétség címmel alapított ás szerkesztett foiyó&rastot. 
Jogi tanulmányait Budapesten, Zágrábban ás Eger łben végezte, a dok-
torátust 1913-ben tette le Budiapesten. Budapesten és Béúshen rövid 
ideig irodalmi tanulmányokat Is folytatott. Els ő  írásai a budapesti 

letben, ia Zászlónkban és a Napkeletben láttak napvilágot. Kés őbb 
egész sor magyarországi (Magyar Szemle, Nyugat, Pesti Hírlap, Ma-
gyar Hírlap, Minerva, Kelet Népe, Válasz, Setsu!nk, Jelenkor, For-
rás, Tiszatáj, Irodalmi Űjság ... )' romániai magyar (Kelet, Erdélyi 
He]iikon, Korunk), jugoszláviai magyar (Napló, Reggeli ĽTjság és mel-
léklete, A Mi Irodalmunk, Jugoszláviai Magyar Üág, melynek egy 
ideig drodadimt szerkeszt ője volt, Kalangya, melyet nyolc éven át szer-
kesztett, Magyar Szó, 7 Nap, Dolgozók, Híd, Uzeniet, Magyar Képes 
ljság ... )' szerbhorvát ás külföldi (Magyar M űhely, Láthatár, Látó-
határ, Oj Látóhatár, Magyar Ěiet, Kanadai Magyar Üjság ... ) lapban 
ás folyóiratban publikált, több Írása pedig különböz ő  antológiákban 
ás évkönyvekben (Koszorú, 1931. - A idiófa árnyékában, 1942. - 
Téglák ás barázdák, 1947. - Pénteki találkozások, 1971. - A Kana-
dai Magyar Újság Ëvkönyve, 1973. - J•ahrbuoh, Stuttgart, 1973. - 
J. B. Journ of the Faculty, the Rojal Unti've.rstirty of Malüa, 1973.) jaleilt 
meg. 

Szármai  Károly a jugoszláviai magyar irodalom egyIk szervez ője 
ás vezető  egyénisége volt. Iróként, irodalamszervez őként ás szerkesz-
t&ként a nyelvi tisztaság ás iaz esztétikai igényesség mellett szállt síkra 
és bátran felvette a harcot a iclilettantízmussal. A Kalangya az ő  ide-
jében (1933-1941) rangos folyóirat lett. Babiit ţs Mihálynak, Koszta-
lányi Dezsőnek, Sdhöpflln Madárnak, Szabó Lőrincnek, Veres Péter-
nek, de mindenekelőtt Németh Lászlónak több jelent ős művét közölte 
a Kalangyában. Nemcsak Bartók Bélához - akinek a Holló c. próza- 
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versét aánk*ta -‚ Kodály Zoltához, Sík Sándorhoz ás a magyar 
sze1eni żi élet más kivăl&ságaikiz ftizte szoros barái kapcsolat, hanem 
olyan nemzetközi nagyságd1oz Is, mÝmnt a Nobel-díj ais Th'omias Mami, 
Karl Jaspers, Ivo Alndrić, Ailbert 'Cah, Aibrt Shvéitzer,  
Oberth... Különásezi mély exzibezli és írói barátság kötötte Reményi 
Józsefhez, a clevelandii egyetem profeaszorához, aki számos angol 
nyelvű  tanumáinyával járult hozzá 'a magyar írodiakmi külföldi nép-
szerűsítéséhez. Részben még fel ďolgozásría váró levelezés űk nem osu-
pán egy nagy :barátság szép dkuirnanituma, de rendkívül becses  for- 

niŰ  Is  a jelüi és a jövő  irod ittöiténészei ámára. 

Szirmuii  Károly számos országban járt ás több irodalmi díjai 
nyert. 1931.-ben megnyerte A Ml Jroiclalimink ioveiapálýázatát, 1936-
bn Tíékà ítélték az Ezü koszorút, 1965-ben Verbász Októberi-díját, 
1968-bán pedig a Híd-díjat kapta meg irodalmi munkásságáért. Lon-
donban 1970-ben a R&ithefcrd Nobel-díjasról eláevezebt aranyérmet, 
1971-ben pedig ia szintén Nbe1-d1j'as Hevesy Györgyr ől elnevezett 
ösztöndíjat ítélték neki. Tagja volt a Jugoszláv írószövetségnek, a nem-
zetközi Pen Clu'bnak, a New York-i Tudományos Akaidéniiánaik, leve-
lező  tagjä a 1endcni Royal Society-nek; rendes tagja a londoni Ohe-
mical Sodiety-nek ás rtiszteletbeli tagja az ugyanesak londoni I.N.E.-
nak. Dísz'cioktorrá válaszbotiták ás több ikaii, európai ás ázsiai 
egyetem 'hívta meg ve'dégprofessaornak. 

KiVáló nyelvtudását  több kisebb görög, Jiaitiin, olasz, német, szerb-
hbrVát  ás ruszin fordftássában hasznosította. 

trodakni levelezésének  egy része* (Szenteléky Kornéllal ás Né-
meth Lászlóval) Csuka Zoltán, Illetve Bari Imre jóvoltából már meg-
jei&it; nagyabbik ďeie  azonban még feldolgozásra vár. Halála után 
Vérbászon megailakiult a Szirmai Károly-emlékbiizottság, utcát ás sko-
lai önik'épzőkört neveztek el róla, múzeumi szobát rendeztek bé, szül ő-
helyén, neriniben szintén utca ás színtár.sul'ajt virek a nevét. Négý 
helyen található &zlrmai Károly Archívum: Temerinben, Vezbászon, 
Uonóbaai ás Stuitbgailtban. Ő  volt az első  nemzetiségi író, akit két 
héttel halála 'előťt irodalmI Nobel-díjia terjiesztetteik fel. Fia, dr. Szár-
?naii Endre orvosprofesszor Sztiiinial 'Károly-díjat ás airanyörmet ala- 

a legj,obb niagyair ás szerbhorvát vajdasági novellák díj azásázia. 
Művésitét s6kan rnékatták.  
»Legnagyobb értéke az a kiforrott, pompás, gyönyörű  írásművé-

szet, amely 'dk'vetlenül alegnagyobb magyar íráism űvészek mellé állítja 
(a Holló)  szezőIét. .(Szensbeiéky Kornél) 

»Az emberi lélek mélységei, melyekbe írónk eljutott, s a, hatal-
mas méretű  látomások, melyeket megfstetJt, magasabbra emelik, ma-
gasan e róna fölé, oda, iahiol észak ás dél, kelet ás nyugat sugarai, 
felhői ás viiiarai találkoznak.« (i)omán László) 

»Kjiseinbereikről  Irt, elesebt, elnyomott, úttalan kiksemberekr ől, 
akik sohasem találták meg az utat (Ködben, Viharban), akik sohaserń  
tettek semmit, csák széjnvie ďtdk es végigélték  kevés lehetőségű  életü-
ket. Ez mind Szirmal olt, aki fiagyszerú íráskés żséggël ás ďsŁUlagó 
te'h'etséggél tudjá megírni a  öételt.cc  (Gál László) 
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»Az iiiireá]iis történetek játékterei és 'díszletei az  Lsmerõs táját 
állítják elénk Sz~ novlláihan: Báöskájt, amelyet nála jóbban senk4 
sem Jsmer, bnlszen edesąpjat, a kozsegi jegyzőt a viidek kuioľifele 
nemzetiségű  falvałibia helyezgették át. Szirmai novelisak szjíéét 
azoaban ń égis a válóságon túli igazság meggy őző  erëj jelenti, s 
a díszlet. & alanyi költészetr ől lévén szó Szizmai prózájában, á.}o 
beli vándorutak s az állandóan jelenlévő  szorongás, lábrnások köd. 
képei és lírai emlékezések kivétel nélkül az író szenreis 	iy 
világából valók.' (Herce Jáncis) 

»Már a húszas években keletkezett írásaiban kora medein hang-
szerelését alkalmazza, valóság és látomás egybeszöv ődik beninük, az 
idő  felett szuverénül rendélkézik, s valában, a csend, á zsíros, gazdag, 
de ugyśinaklkoir az enyészet vilgáinaik balá}cxs csendje az, ami a telj 
v!ilág lábomásait idézi fel benne, egy olyan vulágét, aéiit kortánsai még 
nem láttak meg, mert nem volt távlaituik hozzá... Egy látszólag b ő  

gbeŕi  úszó táj és embiri világának műiészi iuiii1oba1ra ehiélf doki. 
mentuânai a csend vízlói, megdöbbent ő, de nndelúéppen éle" rázó, 
figyelmeztető  intelmei Szinmai Károly eibasélésci. Olyan Írások ezek, 
amelyeket csak érlelhet az id ő, de el nem fÓirinaszthwt. (C&kě  
Zoltán) 

»Szirmai ún. V12àós novellái élëtélméňyÉinék konkrátuinok felé 
törekvő  pillanatait rögzítik, lírai versei ipedig bölcseleti vetületeit 
rajzolják meg - együttesen pedig ugyancsak azt a meglep ő  ráisme-
rést revelálják, hogy  Szimiai  Károly, a iközléecie]meiklkel ellentétben", 
bölcseleti alapokra - építkező  alkotónk, s hogy a maga módján az író-
ságnak azt a képletét hozta, amelyet mai modern  ÈxxIaImunk is keresi 
és az Írói magatartás, vtiíágkp vonatkozáisaiban meg akar valósítani. 
A korszerűség jegyeit Is báitrain kutathatjuk tehát Szirmai Ká.io1ý 
művészetében, s nyilván többek között ezżel a ténnyel lehet maya-
rázni novellát mind időiszerűbĺbnek, igăzabbnak ás az élettel közvet-
lenül érintkezőnek mutatkozó vonatkozásrendszerét Is - azt a tényt, 
hogy Szisanai Károly művészete időállónak, klaiaszikusnak tetsik már 
ma is. . . (Bort Lmire) 

»Sziranai  halálvíziói nem a vegetatív lét végét, az egyes ember 
fiziológiai mega nsnisülésééiek kis sżörnyűségét tidézgetik Az ő  halál-
vízlóiban valami nagyobb veszedelem, az egyes ember halálánál egye-
temesebb kaitaisztrófia előérzete ölt formáit. Az a vonat, mely az ő  írá-
sában a semmi vágányára fut, az emberi lét ügyével tterlhes, s a lidérc-
nyomásos események egy mélyen megszenvedett aggadaomtól ás em-
beri felelősségtől kapják drámai jelent őségüket. A a kétségbeesés, 
mellyel az ő  emberei fölgyújtanak maguk koirulmindent, ami gyújt-
ható, ia f é n y utánI szomjúság nagyságáról vall. Igény ás lehet őség 
távolságát S7'lirtmai a verbászi esiték alacsony ege alatt Is a teljes vIlág 
arányaiban niéaite. Látomásai olyan íróra vallanak, alá egy nagy Iro-
dalom éiyéel, a létezés ormának optikája szerint tudott látni ás 
gondolkodini az ember  dolgaÍróL (Dér Zoltán) - 

»Szírmai  Károly sokoldalú író - nemcsak költeményeket, nevel-
lákait ás regényt, hanem igen sok jelent ős tanulmányt ás irodalmi 
bírálatot Is kit --‚ dé ffiáhclènékielõft költő, a láibčńiá ás a val&á 
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költője, iaffit az emberi sors alapkérdései izgatriak... Szirimiai Károly 
hősi - akikkel ailkotójuk együtt él és együtt szenved - nem isme-
rik a  beletör~, nem ítud~ és nem is akarnak belenyugodni leg-
többször csak ideiglenes kudarcukba, újra meg Újra tiltakoznak min-
den ellen, ami megalázza és megszomorítja az embert. Ezek a novel-
lák egy nemes, humánus, boldogabb sorsot áhíitó költ ői lélek láto-
másai, kiáltásai,  amelyekben a nagy művész a szó szoros értelmében 
újjáteremti a valóságot, olyan egyéni, halk, visszafogott gordonkamu-
zsikára emlékeztető  hangon, s olyan érzöklabes, magával ragadó, értel-
mükre és érzelmeánkre egyaránt ható stílusban, amelyhez foghatót 
alÄg-alig ismer iszázadunk magyar iszépprózája. (Bork ő  Ákos) 

Szirmali  Károly novelláiban valöban lenyűgöző  a stílusművé-
szet: henye szó vagy gondolat egy sincs a gy űjteményben. Mindig a 
legmegfelelőbb, a legponbosabb szavakat válogatja Össze, ám nem 
egyszerűen stiliszba: tudja, .mikor, mit bízhat az aitmosrzférára, mit 
kell psichoiógiaii-&Örnyezeti oklrendszer ;háiójáíba fogni. (Marx József) 

Hasonló elismeréssel mé]tatják munkásságát Káuay Miklós, Szeli 
István, Ulasi Csaba, Bányol János és mások, itthon és külföldön is. 
A Borba irodalmi rovata nagyon elismer ően kit A csend vízióinak 
szerb kiadásáról, is a ciikkiró sajnálja, hogy a szerbhorvát olvasok nem 
isnierhebték meg korábban Szirmai Károly kitűnő  munkáit. 

Szirmai Károlyinak mintegy 1800 műve jelent meg, több mint 
tíz inyelven és négy viilágrészen. Főbb művei: 

Ködben, elbeszélések (Szabadka, 1933.) 

A halál költ ője, tanulmány (Szeged, 1943.) 

Viharban,  el-beszélések (Üjvidiék, 1952.) 

Katlanban, regény (fljvidék, 1958.) 

Már nem jön senki, elbeszélések (Üjvidék, 1960.) 

Örvény, elbeszélések (fljviidék, 1962.) 

A csend víziói, válogatott elbeszélések (Űjvidék, 1965.) 

Muzsikáló messzeség,  válogabott elbeszélések (Üjvidék, 1968.) 

Falak, puszta falak, elbeszélések (Új vidék, 1970.) 

Önkeresés, versek és önéletrajz (Vérbász, 1970.) 

Vizije tišine,  válogatott elbeszélések szerb nyelven, fordította Varga 
József (Újvidék, 1972.) 

Irodalom: 

Szenbeleky  Kornél: A Mi Irodalmunk novellapályázatának eredménye. 
A Mi Irodalmunk, 1931. XI. 8. 

Ambrus Balázs: Szirmai Károly: Ködben. Jugoszláviai Magyar Újság, 
1933 VII. 23. 
Szabó Dezső : Látogatás Szirmai Károlynál. Jugoszláviai Magyar Újság, 
1933. VII. 30. 
Káliay  Miklós: Ködben, Szirmai Károly novellái. KALANGYA, 1933. 9. 
Németh László: Nyílt levél Szirmai Károlyhoz. KALANGYA, 1934.-4. 
Reményi József: Szirmai Károly.  BOOKS ABROAD, 1937. 4. 
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Herceg János: Utószó ia  Viharban c.  k&tth,  1952. 

Gál László: Viharban. MAGYAR sző , 1952. 

Reményi József:  Szirmai  Károly Viharban című  elbeszélés kötete. 
SZABADSÁG, 1952. VIII. 15. 

Bálint  Jtván:  Gondolatok egy elbeszéléskötet kapcsán.  HID,  1952. 11.  
Reményi József: Szirmai Károly.  BOOKS ABROAD,  1954. 3. 

A. TLšma:  Karolj  SirmaÂ. LETOPIS MATICE SRFSKE,  1955. 9.  
Várno's Imre: Az urasági katlanban. IRODALMI ÜJSAG,  1958. 8. 

Herceg János: Novellás kötet és jubileum. MAGYAR SZÓ, 1960. VII. 17. 

Szeli István: Befeléfordulás.  MAGYAR SZÓ, 1981. II. 21. 

Bolgár László: Már nem jön senki.  SzżimoÄ  Károly novellás köttér ől. 
FRANCIA RÁDIÓ,  Pásizs,  1962. VI. 25.  
Máston  László: Valóság és vízió.  tYJ LÁTÓHATÁR, 1962. 7-8.  
Lehoczky  Gergely: Szirmai Károly: ()r-vény. MAGYAR MUHELY,  1962.  
november - december. 

Tornán László: Víziók és valóság között.  Hĺ'D,  1965. 6.  
Utai Csaba:  Egy örökös vándor története.  ÍYJ SYMPOSION,  6-7. 

Csuka Zoltán: Szirmai Károly: A csend víziói. KORTÁRS, 1966. 10.  
Bor,i Imre: A csend  víziói. ,MAGYAR SZÓ, 1967. II. 26. 

Bari Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története.  Üjivldék,  1968. 

Herceg János: Előszó a Muzsikáló messzeség c. kötethez. 1968.  
Pályi  András: Szirmai Károly: A csend víziói.  TISZATÁJ,  1969. 2.  
Ben&ő  Ákos: A látomás és valóság költ ője. JELENKOR, 1970. 3. 

Varga Lajos: Szirmai Károly: Muzsikáló messzeség. KORTÁRS, 
1970. 4.  
Beziikő  Ákos: Szirmai Károly köszöntése. KOSSUTH RÁDIÓ, Buda-
pest,  1970. VI. 24. 

Bori Imre: Önkeresés. MAGYAR SZÓ, 1970. VII. 4.  
Benkő  Ákos: Szír-mai Károly. FORRÁS, 1970. 4. 

Varga Lajos: Sebzett, diderg ő  lelkű  hősök. ÜZENET, 1971. 3. 

Bányai János: Mű  és Szerep. HÍD, 1971. 5. 

Herceg János: A valóság kényszerében. MAGYAR SZÓ, 1971. VIII. 21. 

Marx József:  Szirmai  Károly: Falak, puszta falak. KORTÁRS, 1972. 2. 
Nemes Gusztáv:  Szirmai Károly. KANADAI MAGYAR UJSAG.  1972. 
III. 17.  
Berzkő  Ákos: Szirmai Károly: Falak, puszta falak. FORRÁS, 1972. 4. 
Fehér Ferenc: A  verbászi  gyászhír órájában. 7 NAP, 1972. X. 13.  
Lévay Endre: Szír-mai Károly (1890-1972). 7 NAP, 1972. X. 13. 

Tornán László:  In memoriam Szirmai  Károly. HÍD, 1972. 10. 

Dér Zoltán:. A teljes világ arányaiban. ÜZENET, 1972. 11.  
Berlkő  Ákos: Szirmai Károly emlékezete. ÉLET És IRODALOM, 
1972. 51. (KOSSUTH RÁDIÓ, Bndapt,  1973. I. 3.)  
Utasi  Csaba: Egyazon halál két arca.  ÜJ SYMPOSION,  92. 
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SziirmaiEndre:  Szirmai Károly. Cikksorozat. KANADAI MAGYAR 
UJSÁG, 1972. XI. - 1973. i ľi. 
Sa1cząy Laj: Szirmai Károly: Önjceresés, KORTÁRS, 1973. 2. 

Lj. T.: Siet sia ż  svet jave. Karolj Sirmai: Vizija tišine.  BORBA, 
1973. II. 3. 

Utasa Osaba: Léleveszt ő  a »vajdasági nembánomság nagy óceánján 
-  A Kalangya irodalompolitikájáról.' ÜJ SYMPOSION, 95. 

Bcnbándi Gyula:  Szirmai Károly emléke. ÚJ LÁTÓHATÁR, 1973. 
márdius. (1. z.) 

Fekete  Lajos: Utolsó találkozásom Szirmai Károllyal. 7 NAP, 1973. 
III. 16. 

Szirsnaii Enidire:  A Kalangya Kosztolányi-számának története 1.—II. 
KANADAI MAGYAR ÚJSÁG, 1973. IV. 6. - 1973. V. 18. 

Szirirnii Endre:  Babits levele apámhoz.  UZENET,  1973. 6-7. 

Barna Gábor: Még egy hajó átkelt... ÜZENET., 1973. 8. 

Irodalmi  1evelezéséhez: 
tt 	 ft 	 Ţ

\( ‚:.7. 	 r  

Szenteleky  Kornél irodalmi levelei.  Zombor—Budpst, 1943. 

Bori  mire: Németh László és a jugoszláviai magyar irodalom.  H,iD, 
1971. 6. 

Németh László levelei Szirjziai  Károlyhoz.  HtD, 1971. 6. 

750 



ŚQTÁJ 

KOLOZSÍ  TIBOR 

POLITIKA, NEMZETISÉG És VALLÁS  

	

-  Részlet Szabadka  jtó 	'netébl -  

A Bácskai Szemle  rnegszűtriésévei dr. Dvšan Petrovié váiozásának 
et  supán  az egyik fele bukott el. A  niáisodiik ikerbestvér,  a szintén 183. 
január l-én született, bunyevác nyelv ű  Suboti čke novine hosszabb 
életú volt. Azt mondtam,  ikrtestv&ek Ez   a  megfogalmazás  azohan 
természetesen  csak  bzonyos megszovitassal érvényes. Mert igaz ugyan 
hogy a Bacskaa Szem1e  es a  Subotwke novrne  egy napon látta meg a 
napvilágot, ugyanabban a nyomdában,  dr. Dušcin Petrović  Weitnhut-
hazbeli gozkony'vnyomdajaban készült, egyíerma  volt  po1itkaf celkh-
tűzésük is, és egészen  iyJ1vánva'lóan  közös volt a  szülőapju'k  is, a 
szerb nemzetiségű  dr. Petroe'ić,  az eltérés  cspán airmyt, bogy  a Bács-
kai Szemle esetében ő  volt a  kindóĎůlajdonos  is, a  Subotičke novine  
első  száma v iszont M. Gj. Karanovióot  tünteti fel felelős szerkeszt& 
k ňt  és  tulajidonoként. 

Mlaclen Karaiwvié - dr. Dv..*an Petrovićtyal  és  Vukov Lukács-
csal együtt  -  a  zabakai szegényházban  fejezte be életét,  aĺhcyvia  
1950  jaxivar  7-én,  86 eves  korában került  be  niiint Vukov Lukaes 
r1egemléke7Jitk róls  kéziratban  fenmnaiiadt életrajzában. 87  Moho}os  
szül  tetť  1863.  júntus  21-én. Apja kisiparos volt, azaz  -  ahogy az 
elebrajziro feljegyzi  - sztni zndustrz)akw ( kis gyárrparos) Elemi isko-
lárt Ürugon végezte,  ugyanis apja  halála után  anyja ide ment  férj- 

Az iskola  után  lakatosmesterséget tanult Rumáin. Szabadká 
azonban  volt egy gazdag keresked ő  nagybácsija (lám,  rtiilyen  rokon..  
eors dr. Duăan Ę etrovićeval !)‚ akiink  volt két szállása, sz őlője és két 
szép háza  iis a városban. Ez a nagybácsi 1875-ben  ęlvesztettę  leányát, 
s  ekkor  Örökbe fogadta  Mlade'n Karanovióot. Igy  aztán Szabadkáin 
folytatta  félbeszakíitiobt ikoke  tanulmányait, és  beiratkozott  a  ~- 

87. Vukov  Lukács:  Karanov Ć  Miacien, šampon svetskog  mi ra  i prorok ratova  (Kara:  
novi Ć  Miaden,  a  vUdgbéke bajnoka  és a h4borúk prófétAja). Kéziratb a Sza-
badKaiVărogj Könyv n 

	

tárba. 	 ' 
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náziumba.  Már egészen fiatal karában verseket írogatott, és amiatt 
keliemetlenségdi is tániadtalk az iskolában, úgyhogy aztán más váro-
sokban volt kénytelen befejezni a gimnáztusnot. Utána Karlócán be-
ra4kozott a pąpnevelő  intézetbe, és négy évig ott tanult. De - bár 

kortársai Pop Mladenndk,  azaz  Miaden  papnak is nevezték - koránt-
sem bizonyos, hogy be is fejezte tanulmányait. Mint  Blako VojvÁ ć  
írja róla88  félbehagyta a •papnevelő  'intézetbeli tanulást, és a további-
akban jogot hallgatott. Későbbi életéről nemigen maradtak fenn ada-
tok, s azt is csak  Vukov Lukács  etkkéből tudjuk, hogy nagybátyja 
halála után, 27 éves korában ő  örökölte vagyonát, de a jelek arra 
mutatnak, hegy ez a vagyon - csakúgy mint  ár. Petar Pet'rović  ese-
tében - elúszott, legalább Is a szegényházi befejezés err ől tanúskodik. 

A  Subotičke novineval  kapcsolatban egyébként el kelt mondani, 
hogy megjelenését jóval megelőzte a híre. A zombori  Bácska ugyanis 
már 1891. február 17-4 számában, a 4. oldalon közölte azt a hírt, hogy 
»Bunyevác lap van alakulóban Szabadkán. Az ottani lapok nem na-
gyon bíznak már eleve sem a megszületend ő  lap életképességében.' 
Ez a IsIs hír ia valószínű ség szerint a  Subotičke novinere vonaiilkozijk, 
bár a Bácska egyáltalán nem említ címet. Mint azcrnban már a Ne-
venről  szólva említettem, a Szabadkai Hírlap 1891-ben szintén jelezte 
egy bunyevác újság indítását, hozzátéve, hogy a lapot egy szer4b ügy-
véd adja ki, »ki már diák kora óta egyébről sem nevezetes, mint hogy 
pánszláv tendenciákkal tüntet. Nos, ez a »pánszláv tendenciákkal 
tüntető  szerb ügyvéd minden bizonnyal  dr. Duša•n Petrović  lehetett, 
áki már akkorjában tervezhette a lap kiadását, és csupán közbejött 
akadályok imiatt kellett a  Suboti čke novine  megjelenését elhalasztani. 

Mindennek megértéséhez szükséges néhány pillantást vetni a 
kor politikai hátterére Is. Ekkorjában kezdett ugyanis komolyabban 
szövetkezni egy új politikai csoportosulás, az úgynevezett néppárt. A 
neve bizonyára a mai fülnek Is rdkonszenvesen hangzik, a párt prog-
ramjának belső  tartalma azonban nemigen volt összhangban ezzel a 
külsőséggel. Az-  egykori néppárt ugyanis bizonyos szempontból azzal 
a célzattal született meg, hogy' els ősorban a mezőgazdasági jellegű  
vidékeken egyszerű  lakossága körében a vallásos eszmékbe burkolva 
valami ellenmérget adjon a szodializmus eszméjével »megfert őzött 
nép öntudatába. Köztudomású, hogy a 'múlt század végén és száza-
dunk elején Magyarország mez őgazdasági munkássága egyre inkább 
rádöbbent kizsákmányolására, s ezt nem csupán az amerikai kiván-
dorlások jeleztek, hanem az országszerte (s itt nálunk, Vajdaságban 
is!) fellángoló mez őgazdasági 'aratósztrájkok Is. Az ekkortájt szervez-
kedő  néppárt széles körű  offenzfvája tehát a vallásos eszmék jól be-
vált jelszavait használta fel fegyverül a terjed ő  szocialista eszmék 
elleni harcban. Szabadka pedig köztudomásúan katolikus város, és 
különösen áthatotta a katolikus vallásos szellem a bunyevác lakos-
ságot, amely részben 'a nemzetiségi elnyomás el ől 'Is a vallásban kere-
sett menedéket. Nagyon is érthet ő  tehát, hegy Szabadkán különösen 
érezhetővé vált a néppárt mozgolódása. Ez megmutatkozott abban is, 

$8.  BIaško  H.  Vojnić : lWoj grad u davnini Suboticcz (Városom, Szabadka a régmúlt-
ban), Szabadka, 1971. 67. 
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hogy a sajtó terén is fokozott erőfeszítések történtek a néppárt esz-

méijnok terjesztése érdekében. Ekk ,orjában, 1893-ban költözött át Katy-
márrói Szabadkára  a Neven  szerkesztősége, ekk'orjábain, 1893-ben 
idutlit meg a második bunyevác lap, a  Suboti čke novine,  magyar 
vonalon pedig szintén ekkor látott napvilágot a Bácskai Szemle, És 
alig egy hónappal kés őbb a Szabadka és Vidéke is. Mindezek a lapok 
a néppárt pllogramját szolgálták. S őt itt kell megernlíten& egy olan 
kezdeményezést is, amelyről nem tudhatjuk pontosan, hogy eljutott-e 
a megvalósulásig, vagy padig szétfoszlott a terve. A Szabadkai Hírlap 
ugyanis 1896. november 15,i, 46. számának 4. oldalán az aláhbi kis 
hírt közölte: 

»0)  lap.  Dr. Petrovics Dusán, sz óbecsei választókerület volt 
néppárti jelöltje, ,Alkotmány" cím alatt politikai szerb lapot indít, 
melynek célja az lesz, hogy a szerbeket rábírja, miszerint valamely 
országos pártba lépjenek be s a nemzetiségi politikával hagyjanak fel. 

Ezzel a kis hírrel 'kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy - 
tekintve, hogy szerb lapról van szó, niíinden bizonnyal  TJstav  lett volna 
a címe, nem pedig Alkotmány, niiisit  a Szabadkai Hírlap közli. & meg-
jegyzést kell fűzni ahhoz a megállapításhoz ás, hegy a lap arra térek-
sztk, hogy »a szerbeket rábírja, miszerint valamely országos pártba 
lépjenek be. Nyilvánvalóan nem v a la m e  1  pártról lehetett szó, 
hanem konkrétan a n é p p á r t r ó 1, hiszen a Szabadkai Hírlapból 
is láthatjuk egyrészt, hogy  dr. Dušan Petrović  nép p árt i jelölt volt 
az óbecsei választókerületben, másrészt pedig - ha már az Alkot-
mány (azaz:  TJstav)  címről V51 Szó - el kell mondani azt is, hogy 
Budapesten ez idő  tájt megjelent egy Alkotmány című  lap, amely a 
néppárt központi lapja volt. Nyilvánvaló hát, hogy a néppárt akart 
saját céljaira indítani egy szerb nyelv ű  lapot Is Szabadkán a két 
bunyevác lap, a Neven és a  Suboti čke novine,  valamint a Bácskai 
Szemle megszűnése után is fennmaradt Szabadka és Vidéke cím ű  ma-
gyair lap helyett. 

De hadd térjek vissza ismét a  Suboti čke novine  megindulására. 
A lap, mint alcíme hirdette, helyi általános ügyekkel foglalkozó m ű-
velődési, szórakoztató és gazdászati bunyevác—sokác hetllap volt  (Bu-
njeva čko—šoka čko nediljni li.st za misne ob će stvari, prosvitu, zabcwu 
i gazdinstvo),  mely minden vasárnap jelent meg egész ív terjedelem- \ 
ben - természetesen i-z ő  nyelvjárásban. 

Az első  szám programadó cikkének címe: Mit akarunk (Sta mi 
hoćemo).  Ebben ezt olvashatjuk: 

A mai napig az elmúlt utóbbi esztend őkben egyedüli és egyéb-
ként is válfaját tekintve egyedülálló bunyevác - sokác Lap, a „Ne-
ven", mindamellett hogy ügyes és határozott férfiúi kéz irányította, 
és a legjobb erők lelkesedéssel dolgoztak rajta, az említett élénken 
érzett szükségletet egymagában semmiképpen sem tudta kielégíteni, 
minthogy havonta csak egyszer, éspedig kis és sz űk terjedelemben 
jelent meg. 

Mi tehát íme, Suboti čke novine címmel attól a becsületes, haza-
fias és patriotikus szándéktól vezérelve indítjuk meg ezt a lapot, hogy 
a nyilvánvalóan és élénken érzett szükségletet er őinkhez képest kielé- 
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gítsük,  hogy a kellemetlen m űvelődési Űrt amennyi'çe. lehetséges, b.ę-
tltsük. 

»Ęęnnunket  vállalkozásunkban mindig, az az aranyigazsáot tar-
talmazó szólás vezérel: „mindenkinek a magáét!" Ha egyenl őek va-
gyunk a kötelességekben, egyenl őek akarunk lenrni a jogokban is, és 
ebben a lapban mindig ezt fogjuk hangsúlyozni, és azon fogunk dol-
gozni minden törvényesen megengedett eszközzel, hogy ezt elérjük, 
ez pedig. abból áh, hogy itt a mi anyanyelvünket tartsák tiszteletben 
a templomban, az iskolában és községi ügyekben, mert ezt a jogun-
lat maguk az állami törvények - a magyar alkotmány - is tiszte-
letben tartják és biztosítják. 

Az állami magyar nyelvet kell és hasznos tudnia minden pol-
gárnak, anyanyelvét azonban nem kell és Szégyen elfelejtenie ás elha-
nyagolnia. 

Lehet, hogy szeretett anyanyelvünk lelkiismeretlen, rosszakaratú 
es hazafiatlan ellenfelei kozul valaki meg is támad bennünket a nyil-
vánosság előtt, de hidegen, veszekedés nélkül csak annyit mondunk 
neki: nézze meg és tanulmányozza jól mindazt, ami e mindannyiunk 
számára oly kedves hazánk minden lakosa anyanyelvének szabad 
asznáktáról áll a szabadelvű  magyar alkotmányban. 

Minthogy a mi bunyevác - sokác népünk legnagyobbrészt föld-
műveléssel foglalkozik, ezért mindig, minden számban hozunk vala-
mit a földm űvelés köréb ől, érthető  nyelven és legjobb szakembereink 
tollából. Gyakran kiterjesztjük azonban figyelmünket az ipari tevé-
kenységre (kisipar, kézm űvesség), s őt a kerëskedelemre is, ami a föld-
művelésből ered, úgyhogy olvasóinkat, akik érdekl ődnek ez iránt, min-
dig idejében hűségesen és pontosan tájékoztatjuk, hogy mi ís az ára 
házi termékeinknek (élelemnek, marhának, baromfinak és így to-
vább). 

Az el őfizetési felhívásban bejelenti a szerkeszt őség, hogy min-
den  módosabb  bunyevác  ház  előfiizethet  a Subotičke novinére,  hiszen  
egy évre  mindössze  4 forint  (azaz Új  pénzben  8 korona), s még ezt  
sem  kell  egyszeiwe kifizetud,  hanem csak  minden  három  hénapban  1  
fosiinibot,  s aztán így fordul  az  olvasókhoz: 

Mi az az 1 forint? Bemegy az ember a kocsmába, elüldögél 
ott egy kicsit, s aztán néha háromszor annyit is elver valamely szom-
jas pajtásával, s aztán utána sokszor még a feje is megfájdul. 

A  szeskeszitő , iaki  egyébként a Virág utca 12. szám alatti házban  
lalkott,  s így ott volt a lapszerkeszt ősége s  kliadóhLivataia  is, igen jól 
tudta, hogy   elõszõr  is meg kell isrneritetnie  lapját a  nagyközönségg1,  
ezért hát  -  az akkori  szokásoknak  megfelelően  - mutatványszám -
kent  ingyen küldte szét  a Suboticke novzne  első  számait  Tnsndazoknak,  
akikről  rmélhette,  hogy  elôfizebnek  a lapra. Hogy  meimyi  is volt az 
előfizető, arra  nincsenek  megbízható  adataim,  sőt azt sem tudom bizo-
nyosan, hogy a  bunyevácság  hogyan fogadta  az Új lap megjelenését. 
Az azonban már a legközelebbi számokból kiderül, hogy a  he1be1i  
Magyar lapok erősen  felkrtyantak,  hogy hát mii szükség  ás volt  a 
Subótičice iovine megindításáira,  hiszen  aLku  tud  olvasná, annak  a  szá- 
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mára ott vannak 'a magyar újságok... ». • . és aki nem tud magyarul? 
- teszi fel a kérdést á Suboti č1e novine, s ő  maga válaszol rá: 

»Hçz  a szabadkai lakosság kisebb felének 4 magyar lapja van, 
akkor a nagyobb felének - a szabadkai bunyevácolcnak és szerbek-
nek és a vUntegy százezer környékbeli bunyevácnak és sokácnak i-s 
kell lennie legalább egy havi- és egy hetilapjának. 

»Nem a kormány parancsára, vagy ennek vagy annak a bosz-
sza,ntására indult ez a lap, hanem a közművelődési téren elhanyagolt 
és magukra hagyott buriyevácok és sokácok kiképzésére való tiszta 
hazafias törekvés keltette életre, hogy terjessze a jó tudományt, hogy 
terjessze a világosságot a tudatlanság és tájékozatlanság sűrű  homá-
lyában, és hogy megteremtse minden vidéken a testvéri egyetértést, 
ahol csak népünk lakik.« 

A lap tehát nyíltan arról beszél, hogy a bunyevác ás sokác nép-
rétegek elhanyagoltan, rnagukra' hagyottan élnek a közművel&dés te-
íén., v&szbnt február 26-4 számában szemére veti Iványi Istvánnak, 
akinek ekkor jelent meg két kötetes Szabadka örténiete, hogy nem 
sżereVi a bunyeváoc Ăkat. Iváyi ugyanis Szabadka támadalsri!i  ás köz-
művel&dási helyzétér ől megállapítja, hogy ilyesmi nemigen vn, mert 
minden kezdeményezést megfojt gazdag Szabadka nemtör ődömsége. 
A Suboti čke novine ezt sért ćmnok találja a bunyevácságira nézve, mert 
-  úgymond  - a bunyevác nép nem ját hibájából maradt el a mű-
velődés terén, hanem mart lehetetlenné tették, hogy anyanyelvén 
tanuljon. Az anyanyelv tanulásáért ás az anyanyelv ápolásáért való 
küzdelem hatja át a lapnak szinte minden sorát.' Április 16-4 számá-
ban a bunyevác nyelv ápolásának ellenségivel it ątkoik, ilyen- 
fommá'n: 89 	 -  

senki sem tilthatja neg nyelvünk fejlesztését, mert a haza 
rak fza ţból senkznek smncs semmi haszna, mi pedig m űvelodes nelkul 
vakok lennénk, amint hit nelkul halottak, egészség nélkül pedig igazi 
nyo.rnorékok lennénk. Ezért tehát vessünk el magunktól minn  gya-
nakodást, és ne ismerjük el, hogy  b á r k i is n a g y o b b h a-
zafi,  mint a mi bunyevác népünk, de azért még ágy vél-
jük, hogy nincs egyetlen nép sem, amely jobban szeretné hitét, nem-
zetiségét, nyelvét, mint a bunyevác nép szereti és tiszteli keresztény 
hitet, bunyevác nemzetiséget, szép es kedves bwnyevác nyelvet Mi 
nem szégyelljük bunyevác nevünket, de senkinek sem engedjük meg, 
hogy be ocskolja, és hogy eltántorítson bennünket t őle. Mai mun-
krzkkal legjobban meggy őzhetjük azokat, akik még nem tudják, 
hogy „bunyevác irodalom" való6az létezik és hQgy. ęz az irodalom 
eppen ezzel a legújabb mozgalommal, e bunyevac ujsag kzct4ásaval 
is mzndznkabb ter3eszkedzk es gazda godzk a  6 "unyevac konyv mztnká-
sazval A bunyevac konyv terjedesevel in magunk is 3ozanabbak 
leszünk, és képesek leszünk arra, hogy belássuk:a ni ieiiünknek és 
a mi nyelvünknek is megvan a maga ertéke, akar más népek nyel-
vének. Ha pedig azt elérjük, hogy büszkék legyünk rá, hogy bunje-
vácok vagyunk; akkor megérhetjük azt az id őt is, hogy nem lesznek 
közöttünk „eltévedt bunyevácok".« 

89.  Subot Čke novine  1893.  áprUls  16:  ProtrLamo oČ  (Dörsöljü1c  meg szemünket).  
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»S hogy biztosíthassuk jöv őnket, dörzsöljük meg a szemünk, és 
ne engedjük magunkat semmivel elámítani, mert a földön mindig vol-
tak hamis próféták, akik csalták a világot, és vannak ilyenek ina is, 
akik ím gáncsoskodnak, hogy téves úton indultunk el azért, mert nem 
akarunk elmaradni a művelődésben más vérbeli testvéreink, a szer-
bek és horvátok mögött, akik a m űvelődésben és hazafiasságban mesz-
sze megel őztek bennünket. Eleget aludtunk, itt az ideje, hagy fel-
ébredjünk, hogy gyermekeink ne vádolhassanak bennünket nemtör ő-
dömséggel és hanyagsággal 

A cikket  Suboti čanin (Szabadkai)  álnévvel írta alá írója. 
A  Subotičke novine  egyébként még Indulásának évében, 1893. 

szeptember 10-én szerikeszt őt cserélt. Igaz, Karanovi ć  csak a felelős 
szeaikesztő  helyét adta át  Vinko Blesiének,  de ő  megmaradt a lap tulaj-
donosának és tényleges szerkeszt őjének. Igy hát a lap dxányvonalában 
semmIféle változás sem következett be. De  Blesić  neve nem Is mas'adit 
sokáIg a Lap élén hiszen már december 10-én Újra  Karanovié a fele-
lős szerkesztő  Is. A lap egyébként - mint 1893. október l-d számá-
ban megemlékezik róla - igen sokat köszönhet  dr. Dušan Petrovićna, 
a Bácskai Szemle  megindítójának és tulajdonosának, az els ő  szabad-
kas Igazi sziáv nyomda 'megalapítójának, aki nagy áldozatot vállalt 
már a nyomda niega}apításával Is, de ezenfelül Igen olcsón vállalta 
a  Subotičke novine  nyomását Is. Az olcsón azorban természetesen nem 
ingyent jelent, úgyhogy a  Subot żčke novine  szerkesztősége, a lap má-
sodik évfolyamába lépésekor - amikor egyébként a formátum is meg-
változott, nagyobb lett - szükségeszek tar'tot'ta anyagi nehézségeit az 
olvasóközönség elé tárni 

»Ha megmarad előfizet őink eddigi száma, (...) nem léphetünk 
előbbre, mert (...) nincs annyi pénzünk, hogy fizethessünk az Ismert 
szakembereknek a mai ésszer ű  gazdálkodásról szóló eredeti cikkeikért, 
amelyeket teljesen érthet ő  népi nyelven írnak. Ezért arra kérjük min-
den barátunkat és eszmetársunkat, különösen a papokat és tanítókat, 
akik közvetlen érintkezésben állnak a néppel, hogy a vagyonosabbak 
körében minél több el őfizet őt szerezzenek. 

Ha áttekintjük eddigi el őfizetöinket, szemünkbe t űnik, hogy vidé-
ken csaknem kétszer annyi el őfizet őnk van, mint itt helyben, ahol 
majdnem 40 ezren vagyunk mi bunyevácok, és ahol 
a legjobb gazdák majdhogynem mind bunyevácok. - Leginkább azon-
ban az ötlik szembe, hogy a mi városi obtyinárjaink közül, akik két-
három kivételével valamennyien jó gazdák, alig a felét találjuk, pedig 
hát éppen ők elsősorban hivatottak, hogy tartsák lapunkat, mert az 
itteni magyar lapok úgyis azt mondják róluk, hogy mindig felkészü-
letlenül mennek a Városi közgy űlésbe, mert úgymond nem  is t u-
dunk magyarul, amiről nagyon is jól tudjuk, hogy nem így van, 
meg - mondják ugyanezek a lapok - sohasem tájékozottak, ahogy 
kellene városunk körülményeir ől és általános szükségleteiről, most 
viszont, lapunkat tartván, a maguk kedves anyanyelvén legjobban 

9.  SubotiČke novine,  1894. Január 14.:  Zato pozivaino  n,*  predplatu  (Miért  szólítunk 
fel eWfizeésre).  
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értesülhetnek mindenrő l.  Nem  L enr&e  tehát  s z a b a d, h o g y 
egyetlen  bunyevác  és szerb  obtyinár  és általában 
jobb gazda is legyen itt Szabadkán, aki nem 
tartja lapunkat.. 

Az anyagi panaszok azonban  megmaradnak  a második félévben 
is. Legalább is erre mutat a július 14 számban mege1ent  »A második 
félév küszöbén (Na  pragu drugog polgođa)  című  cíkk is. 

mi azt szeretnénk, hogy e lapunk ne csak teng ődjön egyik 
napról a másikra, hanem hogy minél messzebb terjeszkedjen, hogy 
fejlesszük,  kibővítsük,  és idővel egy nagy politikai lap színvonalára 
emeljük, amely törvényes kívánságaink és szükségleteink h űséges köz-
lönye lesz.  -  Mert ez a lapunk, amely nem politikai közlöny, mert 
nincs meg a törvényben el őírt óvadéka (kaució), nem mondhat el min-
dent, s így meg van kötve a  keze.«  

A  szkeszt őségben  tehát  föivet ődŁitt  egy Új gondolat: poktik'ii 
lappá kell fejleszteni a  Suboti ěke novinét!  Annak idején, amikor  
Miaden Karanović  és a  ny'oindatulajdonos Dušan Petrovié  még né-
hány kimagasló szláv egyéniség:  Bofko Vuji ć,  valamint híja,  Nikola  
és  Pajo Kujundžić  támogatásával a  Neven  című  haviilap  mellett meg-
indította 'a a  bunyevácok  hetilapját is, talán nem gondolt még arra, 
hogy rövidesen politikai Lappá kell válnia. Az id ők azonban  gyorsan  
változtak.  Köżben egyve  inkább  terjeskedett  a néppárt, s ha  Dušan 
Petrović  1895 elején át  íis  adta a nyomda  tulajdonjiogát Vinko BIesi ć-
nek, azért az itt kiadott lapok iránya nem változott meg, s őt a  Subo-
tičke novine an nyira hűségesen köv ette a néppárt  kányvonalát,  hogy 
emiatt még Laza  Mamuži ć  polgármesterrel  tis  ellentétei támadtak. 1895. 
december 14, Undorító harc a polgármester ellen  (Odvratna  borba  
protiv gradonačelnika)  című  cikkében, amelyben pedig  Lazo Mamu-
žiĆot  veszi védelmébe a Szabadkai Hírlappal És a Szabadsággal szem-
ben, ugyanakkor rámutat  arma  is, hogy mostanában nincsenek a leg-
jobb egyetértésben a polgármesterrel, És nem is lesznek mindaddig, 
míg ellenfele lesz  ia riéppáirtnak,  amely már gyökeret vert  sz itteni 
nép szívében. 

rne,  törés  mutatkozott  a bunyevácok  soraibaia. Lazo Mamužić,  
a dédelgetett  ikedvenc,  akit kétségtelenül  ia ibi.myevác  szavazatok jut-
tatták a  polgárinesterí székbe,  szembefordult az Új  bunyevác  törek-
vésekkel, a néppárt  irányvonalával,  mert céljának megfelel őbbnek tar-
totta a kormány támogatását, mintsem  sz  egyházi  alapokon álló ellen-
zékét. Tudni kell, hogy er ősen közeledtek már az országgy űlési válasz-
tások, ahol  minden  jel szerint erős ellenfélnek  ígértkezett  a kormány-
párt  számára .a. terjeskedő  néppárt. Ha egy kicsit  előreszaladok,  rámu-
tatok arra, hogy az 1896. folyamán megjelen ő  első  szabacikai  politikai 
napilap, a Bácskai Napló, már október 4-én megjelent els ő  számában 
A választások el őtt című  ~ében  rámutatott arra, hogy a néppárt  
politikai konkolyt hintett szét, És felveti a kérdést, hogy a választá-
sok előtt »történik-e valami, ami nemcsak arra jó, hogy a választá-
soknál a többség a szokott kortes eszközökkel meglegyen, hanem arra 
Is, hogy a nép Illetékes ajkaktól hallaná a szabadelvűség igéjét  -  és 
látná, hogy azok, akik a  szabadelvííségnek  törvényt tudtak csinálni, 
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ezt a törvényt  nyüt s5val -- ihit ahoiý az 	a esĂě 	éťrh ś- 
1zz  tartozik  - eóé nni ż tudják. 

Bizony  itt é  ré żbn - n.áiink Bácskab&n  alig 	léki ilj/eit 
remélni.«  

Pedig hát  ». .  ha az  elvakított éi 'észi ŕ&t élbutíttt örne'et  föl  
né/n  világosítják, 1w  nyíltah  és szemt ől  szehbe  a  héimek ůem  »mond-
ják meg, hogy mit  akár  a párt,  hâ  nem  viiáoítják  fel +ól,  hojj 
flilyen lîażafiasság  az, amely 'csak  ellenségeinkzek tësz  szolgálatot,  

hogy'  még akaratlanul is felkölti Ó.  nemzetiségekbei  a  k'fëié  való törek. 
vés vágyát  -  akkor nem egy múló éték ű  komán)  felzízállása, haneh  
egy nagy és  iy  szólván  mJár  kivívott, k még  me'g hem e30'*dött  
eszméért  keZl remeghünk?r  

ÉS  végére hagyta a Lap a  1ényget:  
»Őszintén szólva, nem az aggaszt bennünket, hogy a  mostazi  

kormány hogyan fog kikerülni a  válďsztási  harcból, de félünk attól, 
hagy  az olý  dicsőségesen kivívott  szabádelvűség  elfecsérelve lesz,  meŕt  
hiszen jól tudjuk, a nemzeti pártnak csakhogy  diadalra  jusson, talán 
nem fog derogálni a  paságal  kézét  foúní.  

Ezt a  baráti kéż'szorítást meg kell ělőzr&i - téssék,  jöjjenek él 
tehát az  apoítőlok. ť  

A  pohUii: helyzet tefiáí újra télé van  Untniondásckka1.  A 
szabadelvű  páĺ t lényegében  kettévált. Azok, akik a  áIbacle1vűség  
zászlaja alatt  iindúltak  harcba,  iiiegószlőttak aztáiń  az j  néjpártbä  
ütközve. Van, akit a Bácskai Napló  által emlegetét ńemzeťiségi  »ki-
felé  val tkré, 'vlari,  akit  & pă sággal  való kézfogás Vitt át  áz 
eliehzék sorafiba  és talán még többen  1ták olrabk, ähket 
kettő  együ,ttvé.  A  lapolmak  tehát 'akaratlnu1ís  bele kéll nyűkiliok  
a  tárśacla]mi  lapok  számáva  tilos  iolibikai térbé,  š  eż  a  mag3rairáżata,  
hogy a  blrósă ok dá ńeiú egyser köbe żókak  a  polítĹzáľást csák  
óvadék ellenében  enúedélyezõ  törvény  Védekńébeh.  A  Suboti čke  no-
vihe  1896 március 8 4 számából inëgtudjiuk,  hogy ą  iu őszkeszťőjét, 
Đoi đe, azaz Miaden Karanovićot  is  utóléi'te ez  á  scm.  A  Subóti čke 
novine  ugyanis a törvény  értelmében  közli e számában  a  szabadkai  
törvényszéknek »Ő  Felsége a király  nevében«  kimondott ítéletét  -  
méghozzá magyar nyelven  -‚  amely  széiúnt  a  Subóti čke novine mo-
holi  születésű, 31 éves,  göir.  kel. vallású felelős  szei1kesztőjét  50 forint 
fő  és 10 forint  mellékbüntetésre  ítélte (ami  behajthatatlanság esetén  
5,  iiiletve  1 napi fogházra  változtatható  át), mert 1895.  augusztus  4-i, 
35. számában politikai tartalmú cikket közölt O  javnÔm zború narod-
nosti  (A nemzetiségek  ťiyilvános  gyűléséről)  címinel. Až exniitett  cikk 
arról szólt, hogy a románok, szlovákok és szerbek  augusŻtui  10-érc 
közös  nyilvános  gyűlést  (kmgresszust)  tűztek ki  Budapestre, s bár 
a  Suboti ěke novine  említett cikkében megjegyezte, hogy nem lévén 
politikai lap, nem  bocsátikożhat  a nagygyűlés  taglalásába  mégis meg-
jegyzéseket fűzött Hozzá azzal kapcsolatban, hogy bár a bunyevácok 
newn lesznek jelen, de Lélekben mégis ott lesznek,  me'r't  Hiszen ugyan-
azoka nyelvvel aipcso1ato roblémáik vaiimak -  például az kko-
lákban  is  -‚ niiint  a  szerb ůiek. 

Muxiez erthetővé  teszi,  miert  is  kerult előterbe  z a  gďndolat,  
Hogy â  ShbótiČke novihét politkaii ijá  kell  fjls ńi.  É ě 	id6- 

758  



ĺ 	ióítt nis đeń  biz6si.1 	 az a 
korulm&iý,  hogy a lap egyre 'xagtob eJ1entetekbe &'eru}t Mimužz Ć  
polgaamesterrel es szemére vetette, hogy bár a?ninak idejen,  a Bacs-
kas Hzradó  ellen haircolva, a busi,revác iákolák ugeet harcolt, d 
pá]îordulása utáai mar ellenük küzd..  

Így érkezett el 1896 jullius 12-te,s ezen a 	a 29 szám mar 
megliJnt pohtücah, művelűdésd  ás gazdásati k&iõný GWíl'ó za póli-
tiku; pťosAtu i p-svredu)  jelent meg. A Politikai hitvallásunk (Naše 
političkô ispovidanjë) cím ű  v'rcdkkben egyëbËk kö żött  é2 áh: 

most íme elérkezett az az id ő, amikor teljes torokból Így 
kell kiáltani: Mást hagy soha!, s egyúttal ineá kéfl ragâdni 
fegyverünket, amellyel a törvéiy élrnéb.n iíédekàhetúnii k és meg-
védhetjük magúnkat a támadásoktól. Ez a fëýý'iier a iabad él ő  szó 
a népgyűléseken, közgy űléseken össiejöveteleken és 'ezâvékciúý tcill, 
amellyel írunk, de szabad, fü,getléiz és becülétes kézbén lév ő  tÓli. 

»Három és fél eńtendei kö ż vanka és 'e váťós h2ztárâi közöt 
kibontakozott élet után pólitikiii lap5á válvä &gyis siélé's kör ű  és 
kiterjedt politikai térre kerülve, ahol ańnyi sok pólitikai párt +nűkö 
dik, kötelességünk, hogy mindját haf&róiott Łzn kij ělëiítsük, e pártok 
közül melyikhez csatlakozunk, hoj mellette, ő  żászkzjů  alatt har-
coljunk. 

A mi jelszavunk: Istent mindenekfelett szeretni, a királyt és a 
hazát (domovinu Uiti otadžbinu) h űségesen szolgálni, há szükségessé 
válik, vérünkkel ás életünkkel védeni! Ősapáink éziel a jelszóval 
őrizték meg üdvözít ő  hitünket, megtartották nemzetiségüket, és jólé-
tet értek el. 

Mi is ezt a hármat akarjuk megmenteni. A négy eddig létez ő  
politikai párt közül egyikben sem tudunk magunknak helyet találni. 
Mert az, amit mi többre becsülünk, mint életünket, a mi s żent hitünk 
az új állami törvények által megaláztatott, s napról napra egyre erő-
sebb ás erősebb támadásoknak van kitéve. Elfojtják a vallási isko-
lákat, hogy ifjúságunk hit nélkül n őjön fel; nem ismerik el, vagyis 
megtiltják szentségeinket, illetve a szent titkokat, hogy valamennyien 
elrugaszkodjunk egyházi tö Ťvényeinkt ől; túját állják Isten szava kinyi-
latkoztatásának, hogy a nép fel tüdja ismerni és meg tudja külön-
böztetni az erkölcsi erőt, az erényt a sírverem lelki végromlásától. 
Mindezt látván, nem lehetünk elégedettek, hanem éppen ellenkez őleg 
a Lehetőség szerint meg akarjuk ‚változtatni és kijavítani ezeket a 
gonosz és gyilkos új állami törvényeket. R ąviden ezt Így mondhat-
juk: a törvény revízióját akarjuk!« - 

Ezután sorra veszi a pábokat, ás mgá]1apíVja, hogy egyiket sem 
követheti, majd így Iolytatja: 

„A legfiatalabbnak pedig, amelyet a nép, Vagyis a közemberek 
(od naroda iliti puka) úgy neveznek, hogy: „n é p p á rt", a követ-
kez ő  elv ás jelszó az alapja: védelmezni a hitet és Krisztus egyházát, 
és javítani  helyzetét!ii 

gy  lett tehát a  Subotičke ioiine .oiítákűí ]jâjpâ, a néppárt lap-
jává. Ennek a pohrtnkat 1apá válásnak a tortenetet egyébkent Vukov 
Lukacs is elmondja  Mladen Karanovzc már  ethhtett keziraáos elet-
törbónetőben. Ez a rziő  Így haik: 
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»Nagy szenzációt keltettek az AM aláírással hetenként kinyo-
matott cikkek ár. Joco Manojlovi ć  tollából. Ezek élesen és szelleme-
sen bírálták Bánffy kormányának politikáját állami ás különösen vaj-
dasági viszonylatban. Így megtörtént, hogy a legnagyobb ellenzéki 
csoport, a mágnások és már nagy urak Klerikális Pártja, az Úgyne-
vezett Néppárt nem mindennapi lépésre szánta el magát a Suboti čke 
novine tulajdonosa irányában. 

Egy napon sürgősen hívatták Karanovićot Matija Mamuži ćhoz, 
a Teréz-templom fejéhez. A prépost akkor bemutatta egy jól fésült, 
mindenféle pomádéval kikent úrnak. Ez Bonitz Ferenc, a Néppárt 
központi sajtóorgánumának, az Alkotmánynak a f őszerkeszt ője volt. 
Szabatos üzenettel érkezett, melyet legfels őbb urai, gróf Zichy Nándor 
és gróf Esterházy Móric küldtek Karanovi ćnak. A Suboti ěke novine 
politikai hetilappá válik - a grófok  letétbe helyezik az állampén-
tárba a szükséges óvadékot 11 000 forint összegben. A Suboti čke no-
vine semmiféle más kötelezettséget nem vállal, csak azt, hogy rövi-
dítve közli a pesti Alkotmány c. napilap bírálatait a magyar kormány 
politikájáról. Bonitz mindjárt elővett a zsebéb ől egy kovertát, 11 000 
forinttal, és átadta Karanoviénak. Neki mindenképpen jól jött, hog 
a grófok befizették helyette a politikai óvadékot, ás ezzel Ieheté 
tették, hogy élesebb fegyvereket is felhasználjon a mindennapi köz-
életi harcban, másrészt pedig Karanovié Ugyanúgy vélekedett, mint 
Kossuth, hogy szövetségre lép akár az ördöggel is az ellenséggel szem-
ben. A megegyezés létrejött. 

Igy  volt-e, nem-e, nem tudhatjuk. Mindenesetre  Vukov Lukács 
ho&sabb  időt töltött Karanovićtyai együtt a szegényházban, s ez alatt 
felel'evení'tették egymás előtt emlékeiket. A Suboti čke novine politikai 
korszaka azonban nem túlságosan hosszú ideig tartott. Nem Is egé-
szen két év múlva, 1898. április 2-án mér újra a társadalmi szük
ségieteket, a közm űvelődést és a  közgazdaságot szolgáló közlöny.  Ek-
korjábain  mér kisbb formátumban jelenik meg, mégpedig rajzolt lap-
fejjel, amelyet a irégi városháza rajzolt képe díszít. Már nem vasár-
naponként,  hanem minden szombaton jut el az olvasók asztalára, 
éspedig egy ideig Nikola Tomié  nyomdájában készül (az eredetileg  
Dušan Petrovié  tulajdonát képez ő  nyomdát ugyanis  Blesićtől Tomié 
vette át), később pedig Bittermann József veszi át a nyomását. 

Hogy mi okozta társadalmi lappá való visszavediését? Ő  maga 
április 2-ti számában csak annyit közöl, hogy az igen égető  társadalmi 
kérdésekkel  kíván  foglalkozni - addig Is, míg nem lesz újra politikai 
lap. Joso Šokčić  azonban úgy tudja, hogy ą  néppártnak  nem tetszet-
tek az írásai, s ezért, amikor  a parlamentben támadás érte a pártot, 
visszavon a kauciót. Sok čjć  azonban 1896-s-ó1 beszél, ás azt mondja, 
hogy csak két évvel ezután 'sz űnt meg a Suboti čke novine. Az igaz-
ság pedig az, hogy a ip 1896-bam vált politikai jelleg ű  lappá, 1898 
áprilisában vedlett vissza társadalmi lappá, ás nem sokkal ezután meg 
Is szűnt. Abban azonban minden bizonnyal igaza lehet Sok čićnak, 
hogy a Suboti čke novinet Boško Vujié, Dušan Petrovi ć  és Karanović  
által juttatott pénbői tartották fenn, s amikor ez a pénzforrás ki-
apadt, a lap Is megsz űnt. Magának a  megszűnésnek  a bejelentése az 
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1898. június 4-4, 22. számban  t&tént  meg, amely  osuipán két oldalnyi 
terjedelemben jelent meg, s a niáisodiik oldala még niines Is tele, esu-
pán  fébg.  A kéboldalas lap első  oldalán  A lap barátaihoz és előfize-
tőihez (Prijateljima i pretplatnicima ovoga glasila) címmel egyebek 
között ezt olvashatjuk: 

»Ami nem megy nem megy!« 
»E közlöny tulajdonosa, aki egy személyben a kiadó és a szer-

keszt ő  is,  sz  utóbbi időben annyira elfoglalt, annyira lekötik az élet-
fenntartásába vágó nagyon fontos munkák, hogy egyszer űen nem 
képes maga elvégezni úgy, ahogy kell ezeket a saját halaszthatatlan 
magánügyeit, valamint a népi közlöny szerkesztésével és kiadásával 
kapcsolatos ügyeket.. 

»Ezért... arra kényszerülünk bizonyos ideig - 
néhdny hétig -‚ amíg a szerkeszt ő  nem Végez teljesen magánügyeivel, 
hogy f e 1 h a g y j u n k e lap szerkesztésével és kiadásával.« 

-Minden  olyan híresztelés, amit különösen itt Szabadkán terjesz-
tenek rólunk, hogy teljesen felhagytunk a lappal, s hagy sohasem 
adjuk Ici többé, nem nevezhet ő  semmi egyébnek, csak elvi ás népi 
ellenségeink rosszakaratú koholmányának.. 

A lap azonban nem jelent meg többé. Két hét múlva a szegedi 
királyi ügyészség 1898. június 22-én azzal a megkereséssel fordult a 
szabadkai polgármesterhez, hogy közölje, mi van a Subotičke novine-
vel, megszűnt-e, mert ha nem, akkor a laptulajdonosnak lapja min-
den egyes példányát ra »törvényes ketkezményk terhe alatt« hala-
déktal'anul meg kell küldenie a szegedi ügyészséghez." A polgármes-
ter július 8-án válaszolt a megkeresésre, 'némi felületességgel azt kö-
zölvén, hogy a  Subotičke novine  című  bunyevác lap mintegy két hó-
nappal előbb megszűnt, holott ialâg telt cl egy hónap a megszűnése óta. 

Befejezésül még csupán 'néhány nevezetesebb munkatársát hadd 
sor'oljam fel - a teljesség kedvéért. A lapban a szertkeszt őkön és a 
három  Kujundži ćon  kívül közreműködött még  Stipan Matijevié, Ivan 
Mukije Budim čevi ć, Beno és Vranje Sudarevié, Miaden Barbarić , 
Lajěo Budanovié, Ante Evetovié, Mijo Mandié, no és természetesen 
Boza Sar čevzé is. 

91. Levéltár 1215 11898  eln.  
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ULMER  GÁSPÁR 

AZ 1846-BAN FENNÁLLÓ SZABADKAI  KÖZINTËZETEK  

A célnak legjobban megfelelő  városi tudományos orgáinum hiányában 
célszerűnek vélem ezen a helyen közölni az alábbi érdekes okiratot, 
amely joggal tarthat számot a nem tudományos körök érdekl ődésére 
is. Mégpedig azért, mert rajta keresztül néhány olyan adat válhat 
közismertté, amely szorosan kapcsolódik néhány, városunkban még 
ma ás működő  intézmény gazdag történetéhez, ide értve Palies fürd ő-
teleppé válását is. 

Elöljáróban Íme még egypár adat: 
1846-47-ben Szabadikána'k Összesen 41 707 lakosa volt. Ezek 

közül csak 5000-6000 lakott kint a pusztákon. A város nagyságához 
mérten erős kézműăpasi és kereskedelmi központ volt. Erről egész sor 
aktív céh tanúskodik; mint például ia molnárok, sz asztalosok, kala-
posok, szbók (külön a magyar és külön a német szabók) céhje stb. 
Rajtuk kívül működtek még fésűsök, szegkovácsok, kovácsok, csiz-
madiák és más iparosok is. 

Az okiratokat betűhíven közöljük. 
1845. december 24-én József magyar nádor az alábbi rendeletet 

küldte városunknak: 
»Nemes Városi Tanács! A hazai  statistikai  tudomány érdekében 

nem csak kívánatosnak de szükségesnek is látván, hogy az országban 
létező, s az újabb kor igényeivel megszaporodott  külömb  féle intézetek 
iránt mennél tökéletesebb és hiteles adatok  gyüjtessenek, mellyek  egy-
be foglalva az ország e' részbeni állását bővebben kimutassák, e' városi 
Tanácsot ezennel  felszollitani kivántam:  hogy e' Város kebelében f őn 
álló férfi és nő  nevelö  szép  müvészeti,  társadalmi, egészségi, mindene -
mü  jótékony, vagy az ipar gyarapítására irányzott intézetekről, mely -
lyek  akár egyeseknek, akár társulatoknak köszönik létezésüket, szük-
séges adatokkal ellátott  tudósitást  lehető  legrövidebb  idö  alatt  terje-
szeii  föl. Kelt Budán,  Karácsonyhó  24-én 1845. József s. k. Nádor  
Ispány..  

A fenti rendelet értelmében, meglehet ős késés után, Bacsieh Mi- 
hály városi tanácsnok 1846. július 11-én az alábbi jelentést terjesz- 
tette a szabadkai vároi tanács elé elfogadás és további teend ők végett: 

»Tekintetes Tanács! Ő  Császári királyi Fensége országunk mé- 
lyen  tisztelt Nádora itten  másoladban  alatt  hajlitott  kegyelmes  Renđei  
által e' várost az  eránt szóllitván  fel, miszerint e' város kebelében  
fenálló  férfi és n ő  nevel ő,  szépmüvészeti,  társadalmi, egészségi, mm- 
dennemü  jótékony  -  vagy ipar gyarapítására irányzott Intézetekről, 
mellyel akár egyeseknek, akár társulatoknak köszönik létezésüket, 
szükséges adatokkal ellátott tudósítást adna,  méltosztatott  a Tekin- 
tetes Tanács  f.é.  Január 19-én, 182  Polg.  számára nékem meghagyni, 
miszerint a  Jegyzöi  Hivatalnak egyik tagjával a' helybeli Intézeteket  
öszveirván aztat  mutassam be,  melly  meghagyás  következtiben  hivat- 
kozott kegyelmes Nádori R endek nyomán e' városi köz Intézetekb ől 
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első  helyen felhozandónak vélném e' város által 1792.  évben alapitott 
hat  iskolábul  álló Királyi Tanodát  - msllyben sz.  Ferenc szerzetbeliek  
tanitanak  és abban évenként 326  ifiu tanitást  nyer. 

Van tovább királyi Tanodai iskolákon  kivül -  a. belvárosban 
három úgy nevezett normális iskola. 

Egy leány iskola,  meilyben egyszersmind  különös órákban nő-
nembeli kézi munkára is  tanitág  adatik  -  különös  tanitóné  által. 

Egy rajz iskola  meilyben külömbf  éle  tanulo ifiak  tovább mester 
Inasok, és legények rajzolást tanulnak. 

Ezeken  kivül  van a külvárosokban  jelessen,  Magyar végben, 
György és Rókus külvárosban, 5-ik körben,  Novoszello  részben, Ne-
gyedik és 8-ik körben  mindenüt  egy és igy összesen hét elemi iskola  
- mellyekben  úgy az  elöbbeni  normális oskolákban kivévén a' hit, 
és Rajz  tanítókat  kik Szent Ferenc  szerzetbeliek, egyébb eránt  a' 
világiak  tanitanak.  

Tovább Görög nem egyesült vallásbelieknek van két osztálybeli 
Elemi oskolák  -  úgy 

E  városhoz földes úri joggal tartozó Sándor tő  szomszédságban  
lévö  Helységnek egy  katholikus  és másik görög nem egyesült elemi 
oskolája, és 

Három  esztendök elött  keletkezett privát de hatóságilag és a 
házipénztárból  egyrészben gyámoltatott kisdedovo  forma iskola, és 
igy  öszvesen  22  tavAtó  Intézet  számitatik.  

Ezen Normális és Elemi iskolákban évenként 1914 gyermek tani -
tatik, melly  szám a Tanodában  levö  kitett 326  öszveadatik  kiderül, 
hogy e' város által  alapitott  oskolákban 2240 az az két ezer kétszáz 
negyven  ifiu  évenként  tanitatik.  A tudományok  előmóżditásául  s' 
szinte intézetekhez a' könyvnyomdák is tartozván, e' részben megje-
gyezni szükségesnek találom, hogy városunkban 1844-ik évben Bit -
termann  Károly által szabadalmazott könyvnyomda állitatott fel,  
mellyben  három  sajto  folytonosan  müködik.  

Társadalmi Intézetekb ől van e Város kebelében két  Caszino,  egyik 
Polgári  -  másik Nemzeti nevezet alatt  - mellyeknek  feladatánál 
fogva a  mivelt  társulat kiképzés  tüzetett  ki célul, és ezen  Caszinok,  
1840-ik és 1841-ik évben alakultak, valamint ezeknek  fenlétérűl mult  
évi  April  14-ik 1422  Polg.  számra Nagy  Méltoságu  Magyar  kir.  Hely-
tartó Tanácsnak legalázatosabb jelentés is tétetett, azon megjegyzés-
sel, hogy még kisebb  ugy  nevezett  Pipazo, Földmivelö  gazdák, és 
olvasó körbeli társulatok is  léteznek, de ez utóbbi már  szétoszlótt -  
a két  elöbbeni  pedig csak időtöltési beszélgetések végett  öszveálván,  
különös figyelmet nem érdemelnek  -  én ezeket a társadalmi Inté-
zetekhez  sorolhatóknak  nem véltem. 

Egészségi Intézetekhez tartozónak vélném kebelezni Polgári kor-
házat,  meilyben  20 betegekre szükséges ágyak léteznek, és a  mellynek  
kilencven két ezer forint  válto  tőkéje van, mely  ajtatos  hagyományok -
búl gyüjtetett öszve,  és a'  mellynek  évbeli  kamatjai  betegek gyógyí-
tásukra  forditatnak -  ezen Polgári korházban évenként 57 egyen 
fordul meg, és  gyógyitatik -  érintett korházhoz tartozik még úgy 
nevezett szegények háza  mellyben ollyan  elszegényedett és  elnyomo-
ródott  személyek, kik házanként alamizsnát kéregetni nem mehetnek  
-  felhozott t őke pénznek  kamatjaibúl  ápoltatnak és ebben évenként  
illy  szegények mintegy  34-en  tartatnak. 

Egészségi intézetekhez számolható még e' folyó évben megkez-
dett.  Palicsi  tóban  fel.állitott  hideg fürdő  melly következendökb űl  ál: 
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ezen  Palicsi  tó mellett négy évnek el őtt kilenc láncnyi térségen beül-
tetett és legjobb  sikkerrel megfogantzott  sőt már árnyékot adó fás 
kertben felépült csinos vendégl ő,  mellyben  van három szoba, konyha, 
és kamra, alatta pince  -  van tovább másik épületben két vendég 
szoba, nagy fészer és 30 lóra  istáló -  bent a tóban nyári  fiirdö  12  
-  ezen fürdő  nevezetessé lett  onnand,  hogy több  időtul  fogva sokak-
nak kik láb  fájasban,  bőr kiütésben, és több  illy  féle betegségekben 
szenvedtek ezen hideg fürd ő  igen használván, már most köz  kivánatra 
-  kite tt  hideg  fürdö  kitett  kéjelmességel feláflitatván  jelenleg nem 
csak kebelbeliek, de idegenek által  is  számosabban használtatik. 

Jótékony Intézetekhez tartozna jelenleg kezdetben  lévö  Taka-
rék pénztár is, de mivel ezen társulat a' mint érintetik még kezdetben 
lévő  csak  anyiban  alakult, hogy ennek szabályai  felsöbb  helyre  f.é.  
2246  Polg.  szám alatt jóvá hagyás végett felküldettek  - ittená  csak 
tudomásul azon okajtássa  jegyeztetik, vajha ezen f őképen a szegé-
nyebb  sorsuakra  nézve igen jótékony Intézet minél  elöbb  életbe lép-
hetne. 

Végre alázatosan azt is jelentem, hogy a mint meghagyási háti-
irat  tartalmábul kitünik,  én ezen Intézetek  öszveirására Jegyzöi  hiva-
talnak egyik  tagjával  kiküldetve lévén a' velem  közlöt effectuandót  
egyik  Jegyzö urnak  szükséges adatok megszerzése végett által adtam, 
azonban ennél ez feledésbe  jövén  ez ideig elmaradt,  mégcsak Scont-
rális  Jegyzék után annak elmaradását észrevévén, és a'  föjegyz ő  Úr 
által is  figyelmeztetvén  e' jelentés szerkezetéhez hozzá foghattam,  
melly  jelentésnek elmaradási okát adván alázatosan kérem  eztet  Ta-
nácsilag elnézetni.  -  Kelt Szabadkán,  Júliuď  11. 1846.  Bacsich  Mihály  
s.k. Tanátsnok.  

Az eredeti okmány a  Szabadkai Történelast Levéltásbasi  12. F. 
505.  pol  1846 szám alatt  taíláihartó.  

764  



PÁLINKÁS JÓZSEF 

SZABADKA  NËPOKTATI4SA  (V.) 
(1687-1790---1868--1918--1941) 

KÖZSÉGI NÉPISKOLÁINK SZERVEZETE ÉS HATÓSÁGAI 

Nékolá&iik  szervezetéről a népoktaitási törvény megszavazásáig 
nem keflett külön beszélni Minden ideona ţtikozó rendelet pontosan 
meghatározta a nagyvárosban a négy- vagy háromtanit&s, a mező-
váosokban  a kéttanítós és a falvakban az egytanítós elemi iskolát. 
A népoktaitáisi törvény a takötelezettség törvényestésével nem tesz 
különbséget a városi és falusi oktatás között és kimondja a hatosztályú 
mindennapi elemi és a háromosztályú ismétlőiskola kötelező  látiogaitá-
sát a 6-15. életévet betölt ő  életkorig. Hogy a gyakorlatban ez nem 
minden esetben történt így, azért a saját érdekeit védelmez ő  osztály-
társadalom a felelős. 

A kötelező  elemi népdktatást a népoktatási törvény két részre 
osztotta (a 48 §): hatosztályú mindennapi iskolára, a 6-12. életévüket 
és a háromosztályú ismétlőikoláira a 12-15. életévüket betöltött 
gyermekek részére. A heti órák száma a mindennapi Iskolában leg-
alább 20, •legfeljbb 25 lehet, beleértve a hit- és eiiköiestaint, de nem 
értve ide a testgyakérlatot és a mez őgazdasági vagy kertészeti gya-
korlatoka:t. Az ismétlőlakolában hetenként télen 5, nyáron 2 óra köte-
lező  (52 §). Azok a tanulók, akik tcyvább folytatják tanulmányaikat, 
a 4. osztály befejezése után fels őbb iskolákba klatkozha.tnak, de két 
évtig köte]esok oda járridi. 

Elvben a népoktatás a hatosztályú mindennapi kötelez ő  nép-
iskolán alapult, a nép széles rétegét azonban legfeljebb csak a négy 
elemi osztály érdekelte. Küliinben is a inégy elemi osztá1iia épült 
M a polgári ás a középiskola is. Ebb ől pedig az  visszás helyzet 
alakult ki országszerte, hogy a hatosztályú mindennapi elemi Iskola 
alapjában négyosztályúra sorvadt. Hozzájárult ehhez ugyan még az 
iskola és a tanítóhiány, a tankötelezettség betartásának elnéz ő  keze-
lése és az Iskolahálózat kiib ővitéséhez, korszerűsítéséhez hiányzó 
anyagi alap. Nehezen tört utat magának ia nagy imagyar tanügyli par-
lagban a hatosztályú mindennapi elemi Iskola. még az állami tanító-
képző  szerves részét képező  gyakorló Iskolákban is. Szabadkán az 
1871-ben megnyitott állami tanítóképezde gyakorl ćsiskolája harminc 
évig négyosztályúként m űködött, ás csak 1901-ben fejlesztették hat-
sztályúvái 51  Gyaikraibban szervezik meg a hatosztályú mirdennapi 

elemi iskolát a falvakban, mint-a polgári ás a középiskolával rendel-
kező  vársokban. Hasonló a holyzet az ismétlőiskolákikal is. 
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A századfordulón elszaporodott polgári ieóiiy- és fiújiiskolák a 
váasokban és nagyöbb községekben sok tanköteles gyerm'ak'cit írtak 
be a négy elemi elvégzése után. Sokan ezek közül már a fels őbb isko-
lák I. osztályaiból kimaradtak, lemorzsolódtak, a iešmi iskola fel-
sőbb osztályaába azonban kevesen térbk vliissza, bár a népoktatási 
törvény szerint még iskolakötelesek voltak. 

Már említettük az elemii népiskolák átszervezését. Szabadkán 
csak a beltéri iskolát szervezték ötosztályúvá 1869-ben a népokta-
tási törvény életbelépése után. A város ideiglenesnek látszó intéz-
kedése a koruiiményék folytán állandó jelleget öltött. A tízezer tan-
köteles gyermeket számláló városban az elemi népiskola el őírt V. és 
VI. osztályait tainulők hiányában alig lehetett megnyitni. A városi 
iskolákban még az 1883/84. tanévben is csak a beltéri iskolában nyit-
hattáik meg sz V. osztályt 20 tanul&val. 15 ' Az 1901/2. tanévben a város 
5 községi iskiolájában vezettek V. és VI. osztályt összevont formában. 
Három iskolában külön tanító vezette az V. és VI. osztályt, kett őben 
pedig a III. ás IV. osztályhoz kapcsolták azokat egy-egy tanító veze-
tése alatt. Az ötödik osztáiyoik'ha 151, a hatodik osztályokba padig 
44 tanuló iratkozott be ebben a tanévben. 152  

Legfőbb okait a iwabaidkai népiiskolák V. és VI. osztályai hiányá-
nak a tanulmányi körüknényekhen, a beiratkozás redotlenaégé!ben, 
a városban megnyílt polgári iskolákban ás gimná7i11Unaokban kell 
keresni. 

Századunk elejéig a városban ás tanyavtiílágában nem volt ele-
ge ŕidő  isk'olapüiet. A tankötelezettséget, bármilyen enyhén kezelte Is 
azt a város éppen az iskolai férőhely hilányából kifolyólag, a felettes 
hatóságok követelésére id őről időre meg kellett szigorítani. Ez pedig 
azzal járt, hogy az iskolákba egyre több tanuló iratkozott be. Külö-
nösen az I. osztályokban növekedett a tanulók létszáma. Igy egy-.egy 
tacnítóra 120-130 tanuló jutott. Ekkora létszámmal még a legügyesebb 
tanító sem tudta ,a kívánt eredményt elérni. Nem fejezhette be id őre az 
elŐírt tananyagot, s így a rendszeresen iskolába járó gyermekeknek 
Ls két év kellett az I. osztály eredményes elvégzésére. A beteges vagy 
rendszertelenül iskolába járó gyermeikek ennek következtében még 
a századforduló idején is négy évig Is elüldögéiitek az els ő  osztály-
ban. Emiatt, mire a II., III. esetleg a IV. osztályba eljutottak volna, 
nagy részüknél elmúlt a mindennapi iskolak&telezeUtség kora, anél-
kül, hogy az V. ás VI. osztályról hallottak volna. Ugyanakkor a szü-
15k &ok esetben 8, 9, sőt 10 éves korukban íratták be gyermeküket 
az iskolába. A későn beiratkozott igyermekek semimiiďélcképperi sem 
juthattak sz elemi iskola felsőbb osztályaiba., sok esetben még a má-
sodilk:ba sem. 

A városban működő  gimnázium, majd a megnyitott polgári isko-
lák egyre nagyobb számú tanköteles gyermeket öleltek fel. 1901-ben 
1427 ta'nköteies gyermek iratkozott a 'fels őbb iskolákba és gy tovább-
tanulással tesznek eleget tain ĺkötelezettségüksa.dki 53  
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Az kolaszorvezés egyik legnagydbb akadálya az koia és tani-
tóhiány. Országos jelenség ez. Még a 1eggazdiaabb városok Sem r-
delikeztek elegend ő  ijskolat férőhellyel ős kellő  számú tanitóvaj. A 
kedvezótAen iskolavnyk a népoktatási törvény életbelépésével 
megterernrtetb& a még ma Is jól [iarnert osztatlan iskolarendszert, 
amely  sz  egész országban elterjedt. 1911-'ben, iarfákoer már  sz  iskolák 
száma Is  érezhetően megn&vekedetit, a twrdtóképz őklbő1 pedIg töme-
gesen kerültek ki az okleveles tanítók, az ország 16 45  elemi nép-
iskolája közül 10 357, vagyis az elemi Iskolák 63% osztatlan iskola 
volt, 54  

Az osztatlan Iskolában egy tarnitó vezeti valamennyi osztályt; 
ha csak néhány osztályt vonnak össze egy-egy tanító vezetésével, az 
a ~ben osztobt Iskola; ha pedig minden osztálynak külön tanítója 
van, az a teljesen osztott Iskola. 

Szarbadkán,  ahol az iskolai férőhely bővülése csak az I. világ-
háborút megel őző  években oldotta meg némileg  ar tai*öteles gyer-
mekok befogadásának kérdését, a múlt század végéig csak a beltéri 
fiúiskola volt osztott. itt minden osztályt külön tanító vezetett. 1884-
ben a városi iskolákban 69 osztályban 40 tanító dolgozott osztott ős 
részben osztott tagozaibokon. A 16 tanyai Iskola közül valamennyi 
osztatlan iskolaként m űködött. 155  

A kilencvenes években megkezdett isk'olaépités 'a városban ked-
vezően hatott iarészben iosztott Iskoláik kiiküszöhölésére. A tanyavilág-
ban távolról som oldódott meg ez a probléma, nem is ez volt a cél, 
mégis bizonyos javulás itt is érezhet ő. A községi elemi Iskolák ebben 
az évben 37 iskolaépületben dolgoztak a következő  beosztáissal: 

I. 	II. 	III. IV. V—VI. 	I—II. III—IV. I—IV. 	III—VI. 

várost iskolák 	 tainyali Iskolák 
osztályai 	 osztályai 

25 	18 	13 	8 	3 	 4 	2 	24 	2 

A városi községi népiskolákban tehát a három V—VI. osztályon 
kívül minden osztályt külön vezettek, míg a 32 banyai. Iskola közül 
24 osztartian, 8 pedig rés źben osztott) 56  Változásra ezen a téren f őleg 
a tanyai Iskolákban került sor az újabb Iskoleépüleitek felépítésével 
és a tanyavilág iéidkjszáimájnak növekedésével az I. világháború körül. 
Ekkorra kialakultak a tanyai központok és emelkedett a tankötele 
zettek száma. Egyes iilyen tbanyaji központokban szükeknk bizonyul-
tak a banyai központi Iskolák, ős egy tanító már nem volt képes 
vezetni a nagyszámú gyerimaksereget. Néhány iskolát Id kellett b őví-
teni ős minden tanyai központi iskolában a tanítók számát kett őre, 
ső t a tomai Iskolában háromra emelni) 57  Ezzel viszont megnőtt a 
tanyavilágban Is a részben osztott idkelák  száma, anti kihatással volt 
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a Ďanuhnyi 	méiriyekre. A 'taaikötelezettzég erély.asebb végrehaj- 
tásával növekedett a beikoiázobta(k száma, ami viszont maga után 
vonta a városban is a tanítók számának növelését. 

Külön kell megemíteni a mindennapi elemi iskolák között az 
egészségügyi szempontból megszervezett trahoimások iskoláját. A 
szembetegség eredése késztette az iskolai hatóságokat a trachomá-
ban megbetegędebt gyermekek különválasztására. Két városi .táminté-
zetben  a  mijakai  és a j ibairai iskolában ~pontosították 1907-beri 
a trachomában szenved ő  gyermekéket, ahol állandó orvosi felügye-
let mellett végezték iskoláu!kat. A trachomások elemi iskolája sem-
miben sem különbözött a többi elemi iskolától. A szembetegség csök-
kenésével a jaszi:bairai isklábó1 a beteg tanulókat a mlmamkai iskolába 
irányították, ahol még a (két világháború között is fennállt a tracho-
más iskola a szembetegség teljes kitküszöböléséig. 

A népoktatási törvény 48. §-a két tanfolyamra osztotta a köte-
lező  elemi népiskolát. A hat évtig tartó mindennapi és a hároméves 
ismétlőiskolára. A 12 évnél id ősbb gyermekek is általában azyk, kik 
a mindennapi iskola tanfolyamát befejezték, kötelesek voltak ismétl ő-
iskolába jáiini. A törvény ugyancsak az általános jelleg ű  ismétl&isko-
lák látogatását irányozta elő , de a tőkés termelés hatására megindult 
mezőgazdasági föllendülés a század vége felé már az ismétl őiskolák-
tál iís többet követel. Létrejöttek tehát az ún. szakosíbott ismét1-
iskolák, amelyek közül ebben az ismert mez őgazdasági központban 
a mezőgazdaság felé irányuló ismétlőikolámkat ikezdték bevezetni. 

Sokáig nem tudta a város •népszer űsíteni az általános ismétl ő-
iskolákat. Szervezésük még a század végén lis csak kezdeti állapotban 
volt. A belterületi iskolákban az 1902/3. tanévben csak négy ilyen 
általános irányú elemi iskola működött. Pedig a népoktatási tör-
vény helyesen határozta meg célukat, azzal, hogy a mindennapi isko-
lában szerzett ismereteket felfiissítsök, kiegészítsék és gyakorlatilag 
alkalmazzák. Az ismétl ő- vagy továbbképz ő  iskolák kiegészít ő  részét 
képezték a mindennapi iskoláknak. 

Szabadkán az ismét16isklákat a Városi elemi iskolákban nem 
lehetett tömegesítenti. De hogy a Város eleget tegyen a törvényes 
követelményeknek, •a tanyai iskolákban szervezi meg Őket. Minden 
tanyai iskolában ia mindennapi iskola mellett m űködött az általános 
ismétlőiskola. 1902/3-bam a 29 tanyai iskolában ugyanannyi általános 
ismétlő skolát mutat lej ia statisztika. Nem szól a kimutatás az ismétl ő-
iskolákat látogató tanulók létszámáról, noha a felügyel ő  elemi iskolai 
igazgató ez évi jelentésében a tanyai iskolákban 2068 tanuló köteles 
látogatni Őket. Ezt a számot a rendszeresen látogatók száma minden 
bizonnyal távolról sem érte el. Hiszen ha 'a 6-12. éves gyermekek 
nagyrészét felhasználták a mez őgazdasági munkálatokban, akkor a 
12-15 éveseket méginkább. 

Bár a város az általános tismétl őiskolákat megszervezte, azoknak 
munkáját nem nagyon értékelte. Fehnérve a város gazdasági életé-
ben a mezőgazdaság isúlyáit, már a 70-es években kísérleteket tett egy 



önálló mezőgazdasági szaikrikola megnyitására, hogy megfelel ő  szak-

képzettségű  •gazdászckat neveljen kiiberjedt határa korszer ű  megmű-

velésére, ái}atálłómáinyânak nemesltésére és - a szokványos búza- és 
kukoricatermelés mellett - a jobban jövedelmez ő  ipari növények 
meghonosítására. Ha Szabadkán volt iskola, melyet a város anyagtilag 
a társadalmi igényeket megfelel ően felkarolt, akkor az a mez őgad'a-
sági szak)izkola lett volna. Ezekben az években nem tudta megnyitni 
és újabb kéreknezé.sére csak 1898-ban kapott engedélyt annak meg-
nyitására. 158  Palicsotn nyitották meg ezt az Új szakiskolát földm űves-
iskola néven uklkor, amikor a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
az 1896.ban kibocsátott, 60 704. számú rendeletével elindította a gaz-
dasági továbbképző  népiskolák megszervezését. 159  Megnyitva a palicsi 
f&ldműveiskolát, ahol csak korlátolt számban helyezhettek el tanu-
lókat, a város aktívan iszorgalmazta a gazdasági továbbképz ő  nép-
izkoláik megnyitását. A városi tanács több közgyűlésén foglalkozott 
ezdknek az iskoláknak a város belterületi iskoláiban való megnyi-
tásával. Törekvési inkább a tanyai iskolákban jártak eredménnyel. 
Maga a banyavilág népe Is úgy viszonyult ezekhez az iskolákhoz, hogy 
azok számára valójában sok újat hozna, és gyermekeit szívesebben 
küldte ide, mint az általános i'sméblöisk'olába. Hamarosan meg is mu-
tatkozott az eredmény, mert 1912-ben a város belterületén 6, a kül-
területeken pedig 72 tanító kapott alkalmazást mindennapi elfoglalt-
sága mellett a gazdasági továbbképz ő  népizkolákban. A gazdasági nép-
iskola célját ,a minisztérium úgy határozta meg, hogy a kötelez ő  felső  
népiskola továbbképző  tagozata ne csupán az általános irányú m ű-
veltségét fejlessze, hanem bizonyos sza'km űvel'tséggel elókészítsen a 
gyermekekre váró életpálya minél tökéletesebb betöltésére. Az elemi 
oktatás fels ő  tagozata tehát legyen szakirányú. Mivel pedig az ország 
lakosságának túlnyomó része földm űvelő , és éppen a föleművcsiakos-
ság iskolázása túlnyomó részben az elemi népoktatás körében ma-
radt, az alsó fokú szakiskolák közül a mez őgazdasági irányúaknak 
van nagy jelentőségük. Ezk az iskolák három évfolyamosak. A tanév 
8-10 hónapig tart és az oktatás ingyenes. A szorgalmú id ő  a téli idő-
szakban (november 1.—márOius 31-4ig) heti 2 félnap, összesen 7 órá-
val, nyári időszakban heti 1 félnap, 'négy órával a mindennapi elemi 
iskola iszünnapján. A tanítás rendszerint a népiskiola helységeiben 
folyik, télen inkább elméleti, nyáron pedig gyakorlati téren. 1902-ben, 
mivel ezek •az ISk!oláLk nagyobb megértésre találtak a széles népréte-
gekbon, a minisztérium újabb rendeletével szabályozta és a helyi 
viszonyokhoz alkalmazta azdkat, az itt dolgozó népiskolai tanítókat 
pedig külön a gazdasági tárgyaknak megfelel ő  tanfolyamokon ké-
peztette ki. 

Nagyban elősegítették a gazdasági továbbképz&isk'oiák gyakor-
lati munkáját az iskolafenntartók által biztmitott iskoiaterrmik, f őleg 
a falusi és tanyai iskolákban. Minden szabad ĺkai külterületi iskola 
meghatározott nagysáú kerttel rendelkezett, amit a belterületi isko-
láknál már nehezebben lehetett biztosítani. Ezek a kötelez ő  tovább-
képző  gazdasági ismétl&iskolák sokban hozzájárultak a korszer ű  gaz-
dálkodás fellendítéséhez. 
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Községi népiskoláinlk terebélyes hálózatát a népoktatási törv&iy-
ben előírt népskoai hatósági szervek irányították. A népoktatási 
törvény újjászervezte e népoktatásügy eddig ismert hatósági szervit. 
Megyék szerint tanikerületekcr.e osztotta fel az országot. Minden tan-
kerület élére tanfelügyel őt állított és megszervezte a megyei iskolai 
tanácsot. A megyei iskolai tanács - élén a tanfelü.gyel őve1 gon-
dokod'otit a megye népművelésérői. 

A tanfelügyelők rendszerint nem voltak szakemberek. Legitőbb-
szőr a kögazgatás más terület őin kevébé alkalmazható pártfogoltak, 
majd ia század végétől főleg jogászolk kerülték a itanfelügyelóségek 
élére. A pedagógusok, amennyiben beengedték őket a tanfelügyel ő-
ségre, legfeljebb segédtanfelügyel ők lehettek és vezet ő  állásba ritkán 
kerültek. A szaktudáis tehát a legtöbb tanfelügyel őségen háttérbe 
szelt. 

Bács-Boidrog  vármegye tanfelügyel őségének székhelye Zombor-
ban volt. 1898-ban a közoktatásügyi miinisztértam Szabadka, Baja, 
Üjvidék szabad királyi vársok részére külön tanfelügyel őséget szer-
vezett, és •székhelyéül Szabadkát jelölte ki. A szabadkali tanfelügyel ő-
ség élére pedagógus került, aki mint kiváló iszakember tíz éven üt 
a zombori megyei tanfelügyel őség segédtanfelügyelőjeként mőkö-
dötti 61  Alig háromévi működés utána szabiad!koi tanfelügyel őeég 
megszűnt. 

A népisko]ák hlyi hatóságait az eddigi iskolai bizottmányok 
helyett a népoktatási törvény értelmében - az iskolaszékek kép-
viselték. Az iskolaszékek gosxlicekodtak a tanítók megválasztásáról, 
javadalmaik biztosításáról, az iskola anyagi ügyeinek kezelésér ől, a 
tankötelezettség és szoirgalnli id ő  ellenőrzéséről, vagyis az iskola egész 
életéről, kivéve a tanulmányi ügyeket, melyek a tanfelügyelőség hatás-
körébe tartoztak. A szabadkai iskolaszéket 1869-ben válaaztobbák meg. 
Előbb 30 tagból állott, kés őbb 42-re emelkedett tagjainak száma. Tag-
jait a városi tanács közgyűlésén választották meg a város kiemelked ő  
polgárai közül. A törvény értelmében az igazgató-tanító hivatalból 
tagja az tiskolaszéknejk. A tantestület pedig külön választja meg saját 
képviselőit, 5 tanító után egyet, 15 után kettőt, 30 után hármat. Az 
iskolaszék elnöke Szabadkán a polgármester. 

Szabadka iskolaügyeinek  elmaradottságából, majd a városban 
kialakult pártpolĺiitilkai élet fonákságari'ból kifolyólag az iskol:aszék - 
habár az iskolák és tanítók számának növelésében eredményesen 
tevékenykedett - állandó célpontja volt a különböz ő  bírálatoknak. 
Munkájában voltak mulasztások, me1yk lényegesen kuihatotsaik a Vá-
ros közoktatási politikájára. Ezeknek egyike •a nemzetiségek tanítási 
nyelvének megoldatlansága, a fokozott magyarosítás, ugyanakkor 
javára kell írni, hogy a város gazdasági fellendülésével igyekezett 
megoldani az iskolai férőhely kérdését, nem kis eredménnyel. 

Külön gondot okozott az isko}asz6knk, vele együtt a városnak, 
a népiskolák igazgat ć i állása, amelyet a népoktatási törvény külön 
nem rendezett, hanem azt az iskolaszékre bízta. Az isk olaszék mint 
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tantestület nem végezhette iaz igazgatói teend őket, ás a várost tanács 
közgyű1ásén€.k beleegyezésévet újból megszervezték a né sko]jai igaz-
gatói állást, 16 ' anát a belügy- ás a 'közoktatásügyi mtaisztérium Is 
jóváhagyott., 

1872. január 25-én a várost tanács közgy űlése megváliaszbotta a 
város területén levő  népískolá& ,igazgatóját, aiuit a belügymántiszter az 
1872-ben- ,  adott 5416. számú leirata alapján !kötalez a »népiskolai 
igazgató teend őt ás hatáköre címen kiadott utasítás betartására. Az 
utasí;tás szerint az iskolaszék a város területén lev ő  népiskoláik igaz-
gatását a népiskcÝ1ol igazgató által gyakorolja. Igazgató esak szakkép-
zett egyén lehet, aki az iskolák pedagógiai, közigazgatási irányítását 
végzi. A várost iskolákat kéthetesiként, a tanystakat pedig havonta 
kábeles jelentéstétel mellett meglátogatni 

Szabadkai viszonylatban,  ahol a né'pisk'olák száma már ekkor 
jóval niegha1aidta az ötvenet, •elhelyezésük pedig a vároban  ás a tanyá-
kon nagy területet ölelt fel, az igazgatói munika el őtrásos elvégzése 
nagy megterhelést jelentett. Egy ember azt egyedül kepbelen volt 
szabályosan elvégezni. 1885-ben az iskolaszék javaslatára a városi 
tanács segédmunkaerőt engedélyezett a népiskolai igazgató mellé egy 
helyettes tanító személyében, aki az adimijnkztrációs munkát végezte 
ás - ha szükség volt rá - helyettesítette a megbetegedett tanítót 
a városi iskolákban.' 62  Az igazgató így csak pedagógiai kérdésekkel 
foglalkozott, valójában többet tehetett az oktatás min őségi felj:aví_ 
tásával. 

Ahogy az iskolák ás a tanítók száma növekedett ás a fejl ődő  
pedagógliati igények fokozódtak, a szabadkai népiskolai igazgató ni'un-
kája is növekedett. A 90-es években iiegsdkasoidott városi iskolák 
ás a megnövekedett tanyaii 'iskolák száma a tanintézetek igazgatásá-
nak átszervezéséhez vezetett. Az igazgatói 'munkát meg kellett oszaa,ni 
és a város területén újabb igazgatóságokat kellett szervezni. 1894-ben 
a város 13 isk'oiateirütetát in.égy igazgatóságra osztották fel, élükön 
egy egy igazgatóbanítóvale Míg a népiskolák igazgatója fel volt 
mentve az osztályvezetés alól, az igazgiató-tanító sosztályt vezetett ás 
emellett végezte az igazgatói teend őket, amiért külön díjazták. 

Három évvel később 18971bon újabb négy igazgató-tanítói állást 
szervezett a várost bel- és külterületi iskolák irányítására.' 14  Ekkor 
merült fel a városban a népiskola felügyel ő  igazgatói állása megszer-
vezésének kérdése. Az új állás megszervezését az 1898-ban megala-
kult szabadkai tanfelügyel őség egy időre háttérbe szorította, 1901-ben 
azonban megszervezték. A felügyel ő  igazgató hatáskörét a közokta-
tásügyi mlin}isztérliium határozta meg azzal, hogy ellen őrzi az igaz-
gató-tainítók munkáját. Ezért is szűnt meg lényegében a szabadkai 
tanfelügyelőség, mert a felügyelő-igazgató alapjában hasonló mun-
kát végzett. 

Lényegesebb változás sem a népiskolá'k, sem a néiskoha ható-
ságok szervezésében az I. világháború befejezéséig nem történt váro-
sunkban. 

(Folytatjuk) 
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SZEMPONT  

PETKOVICS  KÁLMÁN 

EGY FÜZET KAPCSÁN 

A zentai helytörténeti kiadványok legújabb füzete fekszik el őttünk. 
Katona Pál írása a filmiszffiházakr61. Lám, már a mzi Is kutatások 
tárgya! Alig hatvanöt esztend ővel ezelőtt (pontosabban 1908. június 
21-én) indult az első  zentai mozi a katolikus legényegylet nagyter-
mében. Olyan hajlékban, ahol nem a haladást szolgálták. Kicsit sem 
a haladást szolgálták, hiszen ezeket az ájtatos, reverendás, önbutíít& 
klerikális szervezeteket Bácskában (különösen a szociális feszü]ítisé-
gektől oly gyakran Izzó Zentán) éppen a haladás ideológiája, a szo-
cialista eszmék ellen csinálták. Mégis innen indult a mozi! Innen 
indult, s kilépett 'a falak közül: a művelődés, a tömegek művelésé-
nek oly hatékony, s hatalmas tényez ője lett, amelynek jelentőségét 
az Iskola és a nyomtatott bet ű  után a televízióiig rúnes mihez  ha- . 
soffiltani. 

Van ebben az indulásban valami jelképesen nagyszer ű, szűk 

agyakat feszítő  realitás. Valami az ellentétek ütközésériek ás túlha-
ladásának dialektikus törvényszerűségéből: Katolikus legényegylet és 
mozi! Alig tizenegy esztendő  múlt Berta István leszúrása óta ás pon-
tosan tíz esztendő  múlt el Zenta város legtömegesebb, legszomorúbb 
politikai pöre óta,s ennyi idő  múlt el Ërsekújvári Menyhért plébá-
nos odaérkezése úta, aki alispáni sugalmazásra ős hatósági támoga-
tásra a klerikakzniuis aklába Igyekezett terelni a jámbor népet. Igen. 
A katolikus legényegyleteket a szocialista eszmék ellen csinálták! A 
Népszava Írta 1897. augusztus 18-án, hogy »sehol  sz  országban annyi 
őrültség, annyi niasziagos gondolat nem terem, mint ottan. Tudni-
illik, Bács—Bodirogh vármegye alispánja, az a provincionális férfiú, 
aki kimondta a nagy eszmét: a szocializmust a vallás erejével kell 
elfojtani, megsemmisíteni ős ezen eszmét megvalósítandó egy cso-
dálatos körlevélben hívta fel megyéje hazafias lelkészked ő  papságát 
a nagy csatára.» 

A felhívást Zentáin kétszeres buzgalommal Igyekeztek megvaló-
sítani. Itt forróbb volt a talaj: a felhívás keltének esztendejében mun-
kásvért ontott a csendőrség. Kormány ős miszberek, rendőrség és. 
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katonaság, papok és az attyaúrliisten, mind a kenyér nélkül maradt 
szegénységet akarták elszigetelni az „istentelen nemzetközi bisangok-
tól". Vissza istenhez! Harsogott a prédzilkáció. Ďs csináltak otthonokat 
a butításnak, sötétségnek. Innen indult el a mozi. A legényegylet-
ből... Hiába épít magának er ős váiiakat a maradiság, hiába zárja 
ki onnan az újat ign.1 ő  gondolatot, az emberi kéz ás elme új a]ik'o-
tása1ist csak úgy csukhatja Id, ha magát az embert is kicsukja. Az 
Új hódít. Övhabta kívülről  hatósági szigor a legényegyletet, belülr ől 
feszítette szét a gyönyör ű  képeiket« vetít ő  mjasína, a derengést ész-
revétlenül terjeszt ő  gép, századunk egyak csodálatos tüneménye - 
a mozi. 

Zenta értelmiségének  e lelkiismeretes ás szorgalmaz csoportja 
nem a fijmszmnházafk tärténetéjnek megfrásával kezdte az egyetemes 
helytörténeti mű  építését. Sokadik füzet ez már a sorozatban: alkal-
munk volt megismeiIkednă  az i1896-97-es fŁ liu'nkásmozgahnalakal, 
a török hódokság korával, a gyógyszertárak történetével, a 'kórház 
történetével, a középiskolák múltjával, a helyttörténet földrajzi vonat-
kozásaival, a társadalmi egyesületekkel, a város kulturális életének 
tegnapjával ás jelenével. Katona Pál könyvének köszöntésével az 
egész sorozatot üdvözöljük, a szerkeszt ő  bizottság tagjainak (Danilio 
Branovački, Úr. Buráiny Béla, Erdélyi István, Katona Pál, dir. Szedi 
István, Toth Horgosi Pál ás Nestor Vukv) együttes ás gyümölcsöz ő  
munkáját méltatjuk, s a követend ő  példa emelésével, láttatásával 
ostorozni akarjuk a vidékünkön még mindig dúsan tenyész ő  költsé-
ges, üres, á}értelimiiségli kivagyiságot, a drága papírba csomagolt sem-
mit, a »magas színvonal<-ra esküdöző  tehetetlenséget, ia szellemi 
ŕenyheséget leplező  szóvkágots kiútúxiparádézást. 

Közéleti munikáso Ŕknak, íróknak, újságíróknak, tanítóknak, tainá-
reknak, diákoknak tettük fel a kérdést a minap Szabadkáin: Id volt 
Forgács Dezs ő? A megk&dezettek óriást többsége nem tudta, hogy 
Forgács Dezső  a már 1907-ben 3800 szervezett niuinkáist tömörít ő  s2io-
ciáldemokrata párt szabadkai szervezetének titkára volt, akinek irá-
nyítása alatt nagyobb itõmeg.ek mozdeltak s ütköztek a hatalom fegy -
vereseivel, mint iahányan éltek szavazati jogukkal. Hét esztendeig állt 
• szabadkaii munkásmozgalom élén a kierdkálijs reakció fergeteges és 
• népköri függetlenséglek mérsékelt támadásai közepette, harminc-
négy éves korában ott volt Lenin pártjában, a nagy októberi szocúa-
lista forradalom esatatereini, ás a munkásosztály harcának szentelt 
életét a fehérgárdáista Kolcsak tábornok kivégz ő  osztaga előtt végezte. 
Ennek a Forgács Dezsőnek nincs Szabadkán utcája! De van néhány 
reverendás papnak, akik tevékeny s igen hangos szerepei vállaltak 
a munkásosztály elleni harában. Ezt a szégyent azoindban csak az érzi, 
akt a tényeket ismeri, aki tudatában van a történelmi iigazságba-
Lanságnaik. 

A történeleinhaimiisítás esetében a tudatlanság nem ment ő  körül-
mény: aki méltat, annak tudnia kell, mit méltat, aki utcát keresz-
tel, tudnia kell, kinek a nevére kereiszîtelii. Mert, például, Naumovi ć  
tábornok lehetett jó effiber iatthon, családja körében, ás kés őbb a hadi-
fogságban, de azért mégis az ő  inevêhez fűződik az a csendőrsortűz, 
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amely 1938 decemberében k'ioitotta Bosa Mii čević  žednlilkii diáklány 
életét. Naurncyv.i ć  tábornok nevét Zednik ás Szabadka közt vasúti 
megálló vis]i. 

Kell, hogy többen szégyenkezzenek,  mint  ahányan szégynkez-
nek! Muszáj szaporítanunk - 'bármilyen nehéz ás bánrnetninyliire hálát-
lan a feladat - •a szégyenkez ők táborát, hogy tudatosan cseleked-
hessünk. Hogy legyen bátorságunk szembenézni ez újratermel ődött 
hazu'gságckkai. Nem véletlenül sürgeti a }o nuiniiisita Szövetség kong-
resszusi platformja a hagyományok és a rínúlt marxista átértékelését. 
Szerves része ennek a város, a vidék forradalmi útjának tt&Latosításn. 
Bukásek ás felemelkedések tudatosítása. Tények felhordása. Ős'zíjnte 
ás igaz, tuďományo ľs alapdkula helyezett helyt&rténet építése. Ebben 
rejlik a zentai példa intellektuális értéke, mint a saját árnyékukba 
szerelmes közéleti nagyságok, akik iaz úgynevezett színvonalat ban-
kettok költségëi'ndk magasságával mérték ás mérnék még mindig. 

Nézzük meg jiobban, mi mindent ünnepelünk ás ünnepeltünk a 
haladó hagyomány ~éjével, s mit nem ünnepelünk. Hogy a fel-
szabadulás óta a nadionalisták ás a ikleríkálisek egyet-mást becsem-
pésztak a múlt kelléktárából közéletünk ápítményébe? Természete-
sen becsempésztek egyet-mást, hoztak nekünk dáridós cafrangokat, 
lacikonyhás hejehujákat, hazug legendákat, isnportáh divatokat, de 
a legnagyobb bűnt magunk követtük cl a munkásosztály forradalnii 
hagyományatinak mellőzésével. Mert ápoltuk nti a muskásmozgaimat, 
hogyne ájpol'tulk volna, de iagyoTüntézrr.ényesítetten ás hierarchikusan, 
dísiadásokba temetve ás belülről. Belülről, s ez azt jelenti: laszű-
kítve

'
kiszakítva a társadalom egészéb ől, megfosztva az osztályharc 

valósábrázolásának lehet őségétől. 
Ez a módszer megfelelt a nacionalizmusnak és a klerdkális reak-

ció érdekeinek: a csonkitott tudatosítás elnagyoltan mutatta az »osz-
tályellenséget: a negatív pólüs fogalma kormányokra, vezérszerep-
lőkre, általános meghaitározásokra (kapitaliizanusra, fasizmusra) sz ű-
kült. A jobbik esetben. Rosszabbik esetben népekre, nemzeitekire; a 
magyarokra, horvátokra, németekre, szerbékre, Vagy törökökre. Ilyen 
történelmi műveltséget szerezhetünk az liskoIffinkban: el őítéletakkel 
terhes íéltudást. A helytörténeti kiutattások célja ás értelme a törté-
nelmi tudat kiegészítése és elmélyítése. Nem elég azt tudni, hogy 
X.Y.  plébános 'szemben állt ezzel vagy azzal a kormánnyal, tudni kell 
azt is: X.Y. plébános szemben állt a munkásokkal, a választójogi küz-
delimekkel, a munkaidő  osökkentésével, ás hogy ezekben a kérdé-
sekben igenis a gyárosokat, a földbijrto'k'oisnkat ás la munkáltatókat pár-
tolta. Ezt mind tudni kell! Főleg, ha X.Y. plébános nevét utca viseli. 

Megünnepeltetett  tavaly ünnepélyes külsőségek között a szabad-
kaii Népkör százesztendős ju:bileuma. A Népkör mindig eUenzáki volt 
- mondták a jóhiszemű  emberek. Először Is: ez nem Igaz. A Nép-
kört 1902-tő1 1918-4g Függetlenségi Kö4rineik hívták. A Függetlenségi 
Párt szabadkai szervezetének »központi szerve», ahová nehezebb volt 
bejutni, mint magába a Függetlenségi Pártba. Ez a párt 1905-4 ől 
1909-ig nem ellenzéki, hanem kormánypárt violt. Benne a koalíció-
ban, a legreakciósabb politikai szervezettel a Katolikus Néppárttal 
és az Alkotmésy Párttá alakult régi Szabadelvű  Párttal. Ps ez a kos- 
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liciós  kormány hozta meg 1907 májusában a »bilinestörvésiyt, 1907. 
június 6-án a közékort idéz ő  »derestö vényt. Hogy csak a legreak-
ciósabb tetteit említsük. 

1908-ban  a Szodiá1demkirata Párt szabadikai szervezete 22 nyil-
vános népgyűlést, 7 tüntető  felvonulást ás 78 gyári ás m űhelyi nyil-
vános értekezletet szervezett: a munkások többször ütköztek a rend-
őrséggel és lövöldözés Is volt a színház el őtt. Az általános egyenlő  
ás titkos vá}asztójiogokért, a drágaság ellen, munkáslakásokért, ma-
gasabb bérekért, rövidebb munkaiid őért, jobb mmkafdItételdkért folyt 
a harc. A Szociáldemokrata Párt felszólította a Függetlenségi Kör 1: 
csatlakozzon a választójogi küzdelemhez. A Népkörben elutasították 
a felhívást. »Annyira nem vagyok demokrata - mondotta M•ukits 
Simon, a Függetlenségi Kör vezére -‚ hogy azért harcoljak,  hog'  
az án szavazatom annyit érjen, mint a béresemé. Ez volt. Ezt ün-
nepeltük a szocializmus építésének korában. Azokról pedig, akik a 
harcot a Népkör ellen is kénytelenek voltak felvenni - megfeled-
keztek. 

Meg kell tariudnunk szégyellni magunkat! 

»Mit akarnak a szoclaiisták? - kérdezte az akkori Népkör 
hivatalos lapja, a FUGGETLENSËG 1907. november 6-án, ás vála-
szolt: »Nem akarnak semnu.t.« Maid egyenes támadás Forgács Dezs ő  
ellen: «A mai drága világban nagy baj, ha valaki túleszi saját jöve-
delmét. A titkár úrnak az étvágy már kezd ideges betegségévé fajulni. 
Vasárnap délelőtt egy rövid tízóraira felfalta az egész kormányt (a 
derestörvény't hozó kormányt) ás a Függetlmségi Pártot. Még ezzel 
sem lakott jóL Fölhabzsolta Szabadka képvisel őit Muikiimts Simont ás 
a földbirtokos bankigazgatót, Varga Károlyt) ás az Összes párthű  ma-
gyarokat. Azt hittük, hogy már jól illaklot.t. Oh, nem! Ez még mind 
kevés. Föl akaťja falná az egész Szabadkát Ezt írták az »eUenzéki 
Népkörből. - 

Ha az »elJenzćfki Népkör felől ilyen támadás jött, milyen han-
gok jöhettek a klexiikaliamus fellegváraiból? Kegyetlen hangok jöt-
tek: a szociáldemokraták gyűlésén 350-400 megbutított szegényem-
ber vett részt, ezek előtt káromkodott Horovitz Gusztáv küldött, vért 
szonijúznamk a vörös ők, kérjük a főkapitányt... (Mármint a rend-
őrség fejét, Szalay Mátyást.) A május elsejei felvonulásban a papok 
lapja, a BÁCSKAI NAPLÓ »az analfabéták által odakénymszeríitett 
kislányokat és asszonyokat, egykét ügyvédet ás kétszáz analfabéta 
bunyevácot* látott. Ne áltassuk magunkat: a sorck Mészáros Béla káp-
lántól származnak, Blalko Rajtié parókiájának h űséges kispapjától, 
aki a Függetlenségi Kör választmányának tagjaikénst 1907. március 
15-én a tisztelt kör tagjai el őtt az Ünnepi beszédet tartotta. 

Említhetnék jócskán hasonló fonákságokat Szabadkáról. De nem 
azzal a szándékkal ültem a gép mellé, hogy a szégyeliniivalókat fel-
leltározzam, hanem dicsérni szeretném, Katona Pál könyvének ürü-
gyén, a zentai kezdeményezést, s elmondani egy vélt igazságot: ahol 
annyit tudnak bölcs őhelyük történetér ől, amennyit  Zentán  tudnak és 
felkutattak, kinyomtattak és tudatosítanak, ott már aligha fordul-
hatnak el ő  az elmondottakhoz  hasonló durva kegyeletsért ő  hibák. 
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SZABÓ EDE  

POŇ YVA ŻENE  

Korunk egyik sarkalatos problémája: rendet tenni a komplex társa-
dalmi jelenségek tobzódó forgatagában. Reformkorról lévén- szó csak 
nehezíti a körülményt a váratlan hirtelenséggel és elsodró er ősséggel 
feltörő , újszerűségével megdöbbentő , sokkhatású- emberi viszonylatokat 
tükröző  jelenség, hiszen rendkívüli rugalmasságot kíván a kultúrát 
irányító tekintélyemberekből, de szükdbb értelemben egy egész társa-
dalomtól annak elfogadására vagy elutasítására. Ha még tovább me-
gyünk, szocialista beállítottságú társadalom esetében külön szelekció 
szükséges, mert sajátos kulturális politikája nem az évszázadokon át 
konvencionálissá vált alapkritérium által értékel, 'hanem a jöv ő  ember 
formáját anticipáló értékek alapján. Talán szükségtelen a hatvanas 
évek beatbetörésére emlékeztetni, amikor példátlan er ővel jelentkezett 
egy új viseikedésformát terjeszt ő  áramlat. Nagy volt a döbbenet, de 
később alábbhagyott, csakúgy, mint a robajszerű  bethrês. Megjegy-
zendő  azonban, hogy az újszerű  viszony a nemzedékek között, melyet 
ez -a jelenség tükröz-létrehoz, megmaradt, elmélyült, de sajnos nem 
egyértelműen ozitív. 

Ez ,a  tünemény azonban ma már »nem téma. Sokkal inkább fon-
tos egy másik jelenségről, a poriyvaiirodalomról beszélni. Jóllehet még 
a beatnemzedék megjelenése előtt virágzásnak indult, mégis a közel-
múltig hallgatott róla a krónika, sőt a zenei giccsről mind a mai 
napig nem esett szó kell ő  nomatékkal. 

Ennek oka a zene természetében van. Sajátságos m űvészet, ha 
úgy tetszik, a legabsztraktabb, hiszen sem fogalmak, sem figurális 
képzetek nem vezethet ők le belőle, legalább is nem egyértelműen. 
Alárendeltnek tűnik a szóbeliségihez viszonyítva. Mint érzelmi kife-
jezési forma hatását a szavakon túl vagy innen kifejtve, a bizonyta-
lanság, a megfoghatatlanság szférájába szorul. Hangzó közeg, mely 
sok esetben - főleg gépi úton reprodukált formájában -- hézagbe-
töltő  szerepet kap. Jelenléte nem lényeges, vagy csak annyiban fontos, 
amennyiben hangulatkeltésre képes. Valójában »... a zene értelem-, 
érzelem-, hangulat- és gondolatformáló jelent ősége sokkal nagyobb 
annál, mint ahogyan a köztudatban él. Ősidőktől fogva az ember éle-
téhez tartozik. Kár, hogy Platón óta kevesen próbálták jó és rossz 
zenére osztani, horribile dictu, az utóbbit intézményesen tiltani. Nem 
is maradt el az eredmény(telenség). Tömegtájékoztató eszközeink pil-
lanatnyilag százalékosan magasan a jó zene árnya felett sugároznak 
kifejezetten zenei selejtet. Ide az a zenei termék sorolható, melyet a 
közfelfogás a népzene kategóriájában tart számon, holott semmi össze-
függésben nem éli vele, erőltetett giccs, a könnyű  kasszasiker érdeké- 
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ben lát napvilágot, nemtelen spekuláció szülötte, visszaélés a széles 
néptömegek  műve]etlenségéveL  Szerzői (gyaknan zeneileg teljesen kép-
zetlen emberek), »előadóművészcic (ugyancsak félművelt muzsikusok) 
anyagi juttatása messze  felüIniúĘa  a komolyabb  milfajt ápolók kere-
setét csak Úgy, mint a ponyva- és pornogrMiirodalom esetében. Saj-
nálatos dolog, hogy a  legbekintélyesabb intézmények Is hagyják ma-
gukat az áramlattal eLodoeni, hovatovább, ha bírálják őket, teljes 
lelki nyugalommal érvelnek a szerkesztőségbe érkezett, dicsérő  leve-
lekkel, melyek valóban tömegesen érkeznek a stúdiók címére. Ám 
jogosnak tűnik a kérdés: Mikor tölti be maradéktalanul funkcióját 
egy tömegtájékoztó intézmény? Akkor-e, ha teljes mértékben alá-
veti magát a legszélesabb néprétegek spontán követeléseinek, vagy 
akkor, ha ezeket az igényeket alakítani tudja olyan irányba, hogy a 
kultúra felemelkedését szolgálja, ne pedig elsorvadását? Ma számot 
kell vetni azzal, hogy a teChnika csodája révén az élettevékenység 
szinte minden területére elkísér a rádió, a televízió vagy egyéb hír-
közlő  apparátus és olyan tömeges informáióhaknazt zúdít az emberre, 
hogy joggal állíthatjuk, ~, hangulatában befolyásolja. Tudatosan vagy 
tudatalatt állásfoglalásra kényszerül,. így természetesen magáévá teszi 
az uralkodó tendenciát (esetünkben a negatív jelenséget), és annak 
szószólója lesz. Talán erőltetett hasonlat, de ide kívánkozik, hiszen 
lefolyását tekintve hasonló tömegpsziehózi's-manipulációról beszélhe-
tünk Hitler esetében, amikor elérte, hogy tömegek visihangozták hír-
hedt paroláit az élettérr ől és a »vaj helyett ágyút< eknéletről. 

Nos, ha ellentmondást vélünk felfedezni e vizsgálódásban (hiszen 
a politikai vagy egyéb csalódás feledése érdekében vagyunk hajlamo-
sak menekülni a szórakoztató ipar olcsó, mámoros illúziójába, vagyis 
éppen a lehangoló világijelenségek tudomásulvétele sürgeti lelki egyen-
súlyunk visszaáii]ítását), tekintetbe kell vennünk, hogy a közlést a ze-
ne, mint minden művészet, nem feledteti, hanem folytatja. Még a 
giccs is informál. Nemcsak azért, mert puszta jelenléte, létjogosult-
sága árulkodik a bajokról, de az általa kiváltott álkatarzis utáni rá-
döbbenés kegyetlenül szeniibesít a valósággal. 'De szükségtelen bonyo-
lult művészet-pszichológiai elemzésbe bocsátkzni, a felszínen maradva 
is látnunk kell, hogy a ponyvazene milyen romboló hatással fert őzi 
társadalmi közérzetünket. Itt azonban felmerül a kérdés, milyen zenét 
hallgasson a zeneileg képzetien közönség. <Természetesen könny ű  lenne 
a választ megadni, ha a legtekintélyesebb intézmények nem azon ver-
sengnének, ki fog több selejtárut piacra dobni busás profitért), 'hiszen 
a komoly zenét meg 'kell érteni, ahhoz fel kell emelkedni, vagy - 
uram bocsá' - egyre több értelmiségi is vallja, az ma már nem érde-
kes, más kell a mai embernek, a rohanó élettempó elveti a klasszikus 
zenét és zenélési formát. Először is a klasszikus zenében nincs semmi 
ördöngős, nem is kell tulajdonképpen megérteni, egyszer űen rá kell 
szokni. Ez azonban kora gyermekkorunkban 'korlátokba ütközik, mert 
a:-fel-nőttek rossz zenéje, első  zenei élményünk kiszorítja a finom, ár-
nyalt impulzusok befogadási képességét, így tudatunkból eleve kizár-
juk e zenei anyag feldolgozása lehetőségét. 'Szőröstül.-bőrösbül elvetjük. 
Másodszor, a klasszikus, barokk  ás reneszánszzene létjogosultsága soha 
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nem volt indokoltabb, mint ma. Annál az egyszerű  oknál fogva, hogy 
a technika uralomra törésének korszakában a zaklatott, hajszolt éle-
tünket tükröző  mai zene szükségszerűen ugyanezeket a jellemvoná-
sokat viseli magán, tehát elsősorban informatív jellegű, de üdítő  
hatása gyengébb. Az a teljes érték ű  kikapcsolódás, pihenés, mely ér-
zelmi mozzanatokon keresztül, biofizikai létünkön, orvosilag megha-
tároható tünetek formájában ütközik ki, kizárólag a mai harmónia-
világ-1képzett&l elütő  öss±ang-konstrukció által váltható ki Mi sem 
•nyugtatöbb,  mint egy középkori madrigál vagy miserészlet, mely finom 
harmóniáival, gyengébb  intenzitású hangzásával magával ragad, új 
állapotba helyez. Persze ennek gyakorlati kivitelezése önfegyelmünkön 
(is) múlik. Hétköznapjaink zsúfoltsága éppen ennek a megvalósítását 
akadályozza, de nem els ősorban időtényezőként, hanem mint pszichi-
kai, hangulati momentum. Lélektan żi.ag  átállni, a feltételeket önma-
gunkon belül megteremteni, nehéz. Talán a boldogságképzet tartal-
mát kellene tudatosan szemügyre venni, Újabb értékekkel feltölteni. 
(Gondolok itt az anyagi és szellemi tulajdonok aránytalan megoszlá-
sára.) Fejlődő  társadalom lévén, megállíthatatlan és mértékkel igazolt 
is az anyagi javak mennyiségi növelése, de kizárólag a technikai ké-
nyelemért küzdeni elfogadhatatlan életfelfogási alapelv 

Mindez talán merő  idealizmus, de az életrevalóság öntörvénye 
szerint a remény mindig teret hódít magának és a reformkor dialek-
tikája szerint nem lehetetlen javulást várni. Az intézmények öntudatra 
ébredésének korában joggal remélhetünk. 
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LRÖTÓMŰHELt 

ERDÉ'LYI  LÁSZLÓ 

A SZINONIMÁK SZEREPE A MUFORD1TÁSB4N 
Miroslav Antié -  Fehér Ferenc: Színek és szavak 
című  verseskötete alapján 

A rokon értelmű  szavaknak és kifjezéselcnek felbecsülhetetlen érték ű  
szerepük van a műfordításban. A fordító feladata nem könny ű; Hogy 
az olvasóban ugyaraz&kat  ą  hangulatokat, érzelmi képzettársításo-
kat ébressze fel, amelyeket az eredeti mű  olvasása Is keitesie, ügyel-
nie kell a jelentéstarbalom minden hajszálnyi eltérésére, az érzelmi, 
hangulati hatások minden rezdülésére. A rokon értelm ű  szavak adnak 
arra lehetőséget, hogy a műfordító a legmegfelel őbb szót válassza. 
»A rokon értelmű  szavak ötletes csereberéje a versfordítói technika 
alfája.« (Kardos László) 

A fordítónak nem elég csak a szónak a szótári jelentését ismer-
nie, hanem azt Is tudnia kell, hogy milyen hangulata van az illető  
szónak az idegen nyelvben, mert csak így fordíthatja le megfelel ő  
hangulatú magyar szóval vagy kifejezéssel; Csakhogy a legmegfele-
lőbb szót nem könnyű  mindig megtalálnia. Ë)rdekes cikket írt a for-
dítói alkotásnak erről a kérdéséről Fehér Ferenc. (Munka közben) 
Ebben az elmélyült elmélkedésben arról tesz vallomást, milyen gon -
dolkodás és átélés alapján jutott el a »pj.enii se more« szerbhorvát 
kifejezés olyan magyar megfelel őjéhez, amely a magyar olvasóban 
ugyanazokat a képzettársításokat ébreszti föl, mint Cesairi ć  varasora 
a horvát olvasóban. nrdemes felsorolni az összes felvet ődött lehető-
ségeket a tenger igéjére, amelyek a műfordító fejében alkotás közben 
megfordultak: habzik, sütkérezik, tűnődik, locsog, csacsog, cseveg, 
fecseg, perlekedik, e]inyúliiik, tajtékzik, tombol, üvölt, dörög, jajong, 
szörtyög, zihál, hörpög, hörög, pezseg és végül: »reng-ring a tenger. 

Fehér Ferencnek ia .műfordításrói vallott felfogását fejezik ki a 
következő  sorok:  ». . nem elégedhetek meg megnyugtató nyelvi ma-
gyarázatokkal. A vérembe, érzékelésembe oldódott anyanyelv szub-
jektív összefüggésein, bels ő  törvényszerűségein kell lemérnem min-
den egyes szót, versalakzatot. Kristályt nem helyettesíthetek még oly 
tökéletes, megtévesztően hasonló után.zattal sem. Nem hasonló, hanem 
megegyező , az eredetit nemes természetességgel fed ő  megoldást kell 
találnom.  (Munka közben) 
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A  Sztnek  és szavak című  kötetben  Miroslav Antiának húsz verse 
jelent meg Fehér Ferenc fordításában. Megkísér.lem ă  kxrdításokban 
előfordulo sz onímáikat bizanyos szempantakbol elemezm 

1. A NEM SZÓTÁR! FORDITASÜ SZAVAK 

Nem lehet minden szót, kifejezést száíi é ŕ teiernen pontosan 
fordítani, mert tekintetbe kelii venni az érzelmi telítettséget és a han-
gulatot is. Ezekben a vemekben is vannak olyan Szavak, szókapcso-
latok, amelyeket a fordító nem ültetett át magyarba olyan szavak-
kal, amelyek a szótárt értelemben pontosan fednék a szerbhorvát 
szavak tartalmát. Néha azért, mert az egész mondanivaló hangulata 
fontosabb, mint egyer. szavak konkrét fogalmi jelentése, máskor .,az 
ízesebb, zamatosabb, magyarosabb kifejezés érdekében áldozza fei a 
fordító művész a pontosabb tartalmú Szót.  N&zfink  néhány példát: 

*konji imaju jednu neverova śtnu efektnu 	 - 
moraino po]iiti&u uspavanku 
za ždrebad 

(pove čerje)  

A »koni Imajuc magyarul annyit jelent, hogy a lovaknak vasi. 
A következő  sorekban a fordítás azonban sokkal kifejez őbb: 

»a lovak egy hihetetlenül hathatós 
eilköicsi-po]iitikai altatódalt 
tartogatnak a csikókaiakcc 

(alkonyat) 

Ugyanebben a versben szerbül azt mondja a költ ő : ha már alig 
vártuk, hogy hátunk megkeményedjen a nyereghez - 

c.kad smo veé jedva dšočekali 
da siam leda očvrsnu za sedIo+c  

viszont Fehér fordításában: 

»ha már alig vártuk 
hogy gerincünk elbírja a  nyerget« 

A farag ige átvitt értelemben, kicsit lenéz ő  hangulattal azt Is 
jelentheti a magyarban, hogy valamilyen szellemi terméket kisebb-
nagyobb töprengéssel létrehoz, alkot. Fgyeljükmeg, mlyen szépen 
kihasználta ezt a finom árnyalatot a fordító: 

s'nekoldjko mrava 
rodono  na zreloj planeti jedne bundeve 
ududvoriátá. 
toliko  se  zanelo iveái i wnia'u ći 
da jeod toga .stvoriło čitavu jednu siauku 
pOU  
i  filozoiiiju 
naravno mravljur 

(teleskop)  
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néhány hangya 
ott szül~ egy tök érett égitesten 
az  udiiar mélyén 
s annyisa meghatóditak életen és halálon 
hogy ebből egész tudományt 
költészetet 
és böleletet  faragtak 
persze  hangyaésszel« 

(távcső) 

A hangyaésszel Szó ízes, magyaros szemléletet fejez ki ugyan-
úgy, mint a következő  sorokban a számba vesz szóössztéte1 a tudják 
helyett, kipányvázott a kikötött helyett, vagy á hodtem a nösül-
tein helyett. 

—kad 	na pijaou íznose 
ons unap.red znaju ko će ostati siadák  
a  ko uski!peti  U  tegkima 

(zimnica) 

»amiker  piacra visznek bennünket 
számba veszik előre hogy ici marad édes 
és ici erjed meg a befőttes üvegben 

(téUrevaló) 

»telegrafski stubovt 
krdo jelena vezalo vetar za regove* 

(izložba slika) 

»távirópóznák 
szarvasosordát  kipányvázott a szél agancsuknál .fogva 

(képkiálütás) 

»lako je vama 
gospodo 
kad ste udati za vetar  
a ja sam se zemljom oženio 

(basiza)  

»könnyű  magának 
naecsága  
mert a szélhez ment fézjhez 
deénafölddelházasodta 

(állatmese)  

A  naccsága irésképe segíti a szó irónikus értelmezését: a társa-
dalmi szembeállítást. A  ravnoduinż.k nemtörődömök-re fordította a 
költő, noha a közömbös jobban megfelelne a sz őtázi értelemnek, de 
sokkal »közömbösebb' is hangulati szempontból, mint az állástfoglaló 
nemtörődőinök. 
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»znaš If da nikad nećeš poletetf 
jer ravnocluni  se  ]dnjaju 
a kirila rastu samo od preveliikih žella.*< 

(basna)  

»de tudod-e hogy sosem repülhetsz fel 
mert a nemtörődömöket  kikezdf a penész 
s szárnyat csak nagy-nagy vágyak növesztenek« 

(állatmese) 

A hátasló közelebbrő l meghatározza a fogalmat, mint a ló: 
»jednom  
u miiados 
kad sam  bio  kenj<c 

(hipodrom) 

»ęgysze  
fiatalon 
amikor még hátasló  voltam« 

(lóversenytér)  

A csinálnák kifejezőbb magyarul a következő  szövegkörnyezet-
ben, mint a tudnák: 

»izvinite  
Ima dh kojf bi to daleke  balje umelz 
ali su bili u ratu« 

(balerina) 

»bocsánat 
vannak akik ezt sakkal jobban  esinálnák 
csakhogy voltak a háboníban*< 

(balett-táncosnő) 

A számtalan túlzás lenne, jobb az egy sereg:  

»bezbroj dece stoji  na  baJikonirna 
pijuje  

na  ovu u3ăcu*' 
(kia)  

»egy sereg gyerek áll az erkélyen 
és köpdös 
erre az utcára<' 

(eső) 

A nagy  enberek  értelemzavart okozhatnak, magyarul pontosa.b-
bam a neves emb erek:  

»gledao szin kad su  s mosta akakall prosjaci 
gledao szin kad su skakah veUki ljudiic 

(izveštaj  o  vodostaju)  
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láttam amint a hí&ól koldusok ugráltak le 
láttam amint neves emberek ugráltak le< 

(vízállás-jelentés) 

A lappangó  fenyegetőbb hangulatú, mint az eltitkolt, a zsenge  
gyengédbb,  mint a  zÖld vagy éretlm:  

»sima  neke pritajene opomene 
u ravnodušnom nicanju trava 
iz temelja četvorospratnioe 
dobro  a §ta ako jedinoga dana  zelene stablj&ke 
usprave svoje povijene káčmecś  

(komtnalna-hronilot)  

»van valami lappangó fenyegetés abban 
amint a négyemeletes ház tövéből 
bÚ*  egyre csak bújik elő  a fű  
mert mi lesz ha egy napon a zsenge törzsecskék 
kiegyenesítik hajlott geťiincüketcc 

(építésügyi krónika) 

2. IDEGEN SZAVAK 

Csínján kell bániril azoknak az idegen szavaknak az átvételével, 
amelyeknek ugyanaz a jelentése az átadó nyelvben is, ,,mint-- a ma-
gyarban. Az Idegen szó hangulati értéke ugyanis gyakran teljesen 
független attól, hogy milyen hangulata van a szónak egyrészt az 
átadó nyelvben, mAsrészt pedig azokban az Idegen nyelvekben, ame-
lyekben szintén meghonosodott a szó. 

Nagyon sók olyan Idegen szót nem vesz át Fehér Fetenc, amely 
megvan mind a szerbhorvát, mint a magyar nyelvben. Nyelvezetére 
jellemző, hogy kerüli az Idegen szavakat,; alig lehet néhány idegen 
sz&ţ  találni, azok Is már többnyire meghonosodtak. 

računaii smo 
vi ćete misliit sroe  
a baš u toxne je blefc 

(carinarnica) 

»számítcybti.uik  rá 
hogy majd a szívüi*nek vélitek 
s épp ez a vicc 

(vámház)  

»ipak ćemo mi prošvercovati 
ovaj ziatan sat hrabroti 
koji emo proguta.ii 

(carinarnica)  

»mégis átcsempésszük 
a bátorságnak ezt ez aranyóráját 
amelyet lenyeltÜnk ś  

(vámház) 
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kompas 

trave pokazuju taĆn3o veme naivnosti 

(kompas)  

iránytű  

a fű zálaik  a  jóhiszemüség pon Ďoa  percmutatói 

(iránytű)  

»tamo ostavljano kosti u  staniolu mraka44  

(kwnpas)  

»a sötétség  ónpcipirosában  egyszer a fűbe harapunk« 

(iryÍű5 

»konji imiaju edinu nevenvatno efektnu 
morao politiăku uspavanku 
za ždrebadc< 

(pove čerje)  

»a  lovak egy hitetlenül hathatós  
extköleti-pohti&id altatódal-t ,  
tartogal2nJak a oikókrtsk+c. 

(alkonyat)  

»teleskop 
»távcs&» 
»veiiika iluzija 
da  se obilaze kontinenti  
a svi u mestu tapkaj.0 

(noćni lokal)  

»azt képzelik a dőrék 
hogy világrészeket  járnaik be 
pedig csak egy helyben topognak» 

(éjjeli mulatóhely)  

»kelner 
molim ubMdbubnjara  
jer se od johaneaburga do ikanicatke 
svi idioteki drže takta.' 

(noćni lokal)  

»pincér 
kérem leütni a dobost 
mert johannesbur'gtôl kamosatkáig 
mindenki hülyén vigyáz a  taktusra"  

(éjjeli mulatóhely) 

Kevés példát lehet tailáJnii arra, hogy Fehér Ferenc átveszi az 
idegen szót, mint például a fenti sorokban  takt =  taktus, vagy: 
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»moji pr<>ku~ 
mojri ušećereni 
moji konzvervirczni paija telji«  

(zŕmnica)  

»befőzött 
becukrozott 
konzervált barátaim« 

(télirevaló) 

»komima]na hronka 
»építésügyi krónika« 

Fehérnek ez a ta óekodása sz  idegen szavakštól összefüggfinom-
ságával, halkszavúságávai, mert az idegen szó legtöbbször hangosabb, 
durvább hangulatú,  miat  a megfelelő  magyar szó. 

3. HANGUTÁNZÓ PS HANGULATFESTŐ  SZÖK 

Rendkívül fontos etuluseszközei a m űfordítónak a hangutánzó és 
hangulatfestő  szavak. »Kitlönöaképpen idegen nyelvb ől való fordítás 
közben inem szabad róluk megfeledkeznünk. A fordított szöveg - 
bámennyiire mentes is idegenszerűségektől - mégis csak közvetett 
másodlagos lldfej,ezése a szerző  gondolataiinak. A fordító akkor tudja 
legjobban elfeledtetni velünk, hogy nem közvetlenül az író hangját 
halljuk, ha amellett, hogy helyes magyarsággal fogalmaz, hangulat-
festő  és hangutánzó szavakikal visszavezet bennünket azkig sz  elsőd-
leges érzékletokig, amelyekb ől maga az író is táplálkozott, ahonnan 
az író Is merítette enyagát. (O. Nagy Gábor) 

nevaspitano ktLca 
(carmarnica)  

»neveletlenül ketyeg. 
(vámház) 

»nama je erce  u petama ś  
(carinarníra)  

'a  nzi szívüuk  a sajikunkban  dobog» 
(vámház) 

»pa sad zauzdani njitimo od gordosti» 
(povečerje)  

»s most felzablázva  nyerítünk  a büszkeségtől» 

(alkonyat)  

»održati ravnotetu mora 
meseérne  
i  zvonjave zvesda» 

(balerina) 



»megőrizni a tenger 
a  hoidfény  
és a csillagok zengésének  egyensúlyát« 

(balett-tánćosnő) 

»deram ocedi  kap vode s njuške 
(basna)  

»a  gémeskút egy csöpp vizet sercintett maga  elé-  

(állatmese)  

»u zadisnijenoj vodi nesainice 
stzdaraiu  se  staklene ribe.< 

(noéni lokal)  

»az álmatlanság füstcsíkos vizében 
üveghalacskálk  koccannak  egymáshoz- 

 (éjjeli  mulatóhely)  

ioš nekoliko godina 
kaže jedina  korpa za otpatke.< 

(korpa  za otpatke)  

»még néhány év 
sziszegte egy seniékosáir. 

(szemét kosár)  

»ali ako  ja samo šapnem 
n<izorkan 
nisna će to izgledaiti kao grmljavżna 
ako  se  sarne nasinšiii 
biće zemljotresac  

(korpa  za otpatke)  

»de hogyha csak a suttogásom is  
e]kapjék az orkánok 

mennydörgésnek vélik  
s ha csak elmosolyodom 
abból  földrengés lesz«  

(szemétkosár).  

»Ćaskali stjeéi  na  jednoj nozi 
(basna) 

»féIbon á]va te, eferéltek.<  
(állatmese)  

»podignu ogromnu ~mim na svojrni mekim pratiana 
paanda 
reflo 
ispuste4 

(komunalna hronika)  

787  



»puha ujjukra kapják a  hatalaas  épületet  
saztán  
mondjuk  
lehuppantjákte 

(építésügyi  krónika) 

4.  SZOKAPCSOLATOK  

Fontos feladatuk vasi a műfordításban az állandó szókapcsola-
toknak  is,  amelyek az anyanyelvet erőteljessé,  kfejezővé teszik, mert  
meggyőző  erejük van és természetes hatásúak.  Küiönösenérbékesek  
szemléltető  és  hangulati hatás tekintetében a  szólások,  amelyek  tar-
talmukat az őket  ~ó szavak  képes  &tehnű  használatával fejeik ki. 

a) Magyar szólások és szólásszerű  szókapcsoliatok  a fordításban :  

»lkorexje s]aazaljkama opamliinje  na  prolaznost 
tamo ostavljamo koti u  atardolu mirakacc 

(komp")-  

»a tő  peremuta'tókikal  kit hogy minden  niiuilandó  
a  sötétség4npapirosában  egyszer a fűbe harapunk« 

(iránytű) 

»bar ćarno iniati d~ji hodet 

(pove čerje)  

»legalább  biztosabban szedjük a lábunkat' 

(alkonyat) 

»zvezde  se  običzw prvo treparavo uplašetc 

(izveltaj  o vodostanju) 

»a  esillagok  előbb  rendszexiiisit pislogva  behúzzák nyakukat« 

ízá1(láeii 

»ireče 
žxxrkajui Umeno pre ma swuiec 

(basna)  

»és pléhpofával 
a napba  hunyorinitva megazólalt ś 	$ 

(áltatinesë) 

'.ostane uvek neko koga će presnog pojestitt 

(zimnica)  

»marad  mindigvalaki  akit nyersen  fogyasztanak el« 

(télirevaló) 
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»jedaiiom  
u miadosti 
kad sam  bio kcmj 
ja sam 
naiwio  
imao  i konjsku psihologiju« 

(hipodrom)  

»egyszer 
fiatalon 
amikor  még hátasló voltam 
persze 
a világot is 
a ló szemével néztem< 

aóversentér) 

jeďiino vebrenjače  
u &ugiim stiLhaaima od vetra 
nesebi&io objašrijavaj.0 pravac sreće 

(kompas)  

»hosszú szélszabta mi seingeákbén 
csak a szélmalmok magyarázgatják váltig 
hogy a szerencse forgandó« 

(iránytű) 

»stisnuti sroe  i muški atrpeti da nas potkaju 

(povečerje)  

»férfias keménységgel viseljük el hogy patkót vasalnak ránk 

(alkonyat) 

»bo j  kao kad smo bili deca 
pa sam dobdo ćuškuc 

(ve čnost)  

»olyan ez mint amĺikor gyemekkoroľnban 
nyaklevest kaptam* 

(örökkévalóság) 

b) A2 idegen nyelvű  szólásokat nem lehet szóról szóra fordítani, 
ha a mi nyelvünkben nem használatos az a képes átvitel, amelyik 
ott előfordul. Szerbhorvát szólások és szók.apesolatok a verseskötet 
ben: 

»viču odozgo 
kome je krivo taj neka  kupi kišobran< 

(kiša) 

»1ci;abáljáik  fentről 
akinek nem tetszik vegyen esernyőt< 

(eső) 
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»šbo vše kkše 
kau 
bolje će roditi godina.c 

(kiăa) 

»miiné1  több az a ő  
mondják  
annál jobb termés lesz« 

(eső) 

»ima iłz koji bi to daleko bolje uirne]i  

(balerina). 

»vannak akúk  ezt sokkal jobban  csná1nájk< 

(balett-tdncosnő) 

»stisnuti srce & muškii otrpeti da nas potkujw 

(pove čerje)  

»férfias keménységgel viiseljük el hogy patkót vasa]nak ránk« 

(alkonyat) 

c) Vannak olyan szókapcsolatok, amelyek lefo'rdíthwtók ugyan 
szóról szóra, de más &dfejezéssel magyarosabb vagy hangulatosabb a 
fordítás. 

»pomoću  2 noge 
i slovima 
pomoću dve noge*c  

(balerina) 

»2 láb 
írd és mondd 
két láb segítségével« 

(balett-táncosnő) 

»potrebno je i ći do kraja.c 

(povečerje)  

»félúton nem kell megállni 

(alkonyat) 

»ljucli kažu 
da potkovice donose sreću<i 

(povečerje)  

»azt mondják 
a patkó szerencsét jelenti 

(alkonyat) 
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»korenje skazatjkama opomnje  na  prolaznostcc 

(kompas)  

»'a 'tő  percznwtatőkkal int hogy minden mulandó« 

(iránytű)  

»kao da je to nemarnkakva mud  rost  cc 

(balerina) 

»niiijntha nerntudocmrniiyen  nagy valami lenne< 

(balett-táncosnő) 

se pohuni i izraste na  stazi 
izgaziće ga 

(park) 

»aki fellázad és gyalogúton bújik ki a földből 
azt eltapossák< 

(park) 
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OLVASÓNAPLÓ 

REHA BÍLITÁL  T ÉRTÉKEINK  

CSÉPE  IMRE: Mezei dolgok. 
Forum, Ojvidék, 1973. 

Tavaly május óta igen sokat haUhatunk, olvashatunk Csépe Imrér ől. Ismé-
telten beigazoiódoitt az  i&srégj  »t ényszerűsóg: az írónak és  költ&nek 
meg kék halnia ahhoz, hegy kortársai foia]kozzanak  Vele és elismerjék 
munkásságát. Traikorn&us sors, Azért tragikomikus, mert arra íz vár, 
aki mások eretében el őidézője. 

Természetesen ez csak az érem egyik oldala. És nem íz a legfontosab-
bik, a fő  - a »ifej.' Amikor a fentieket kimondjuk, nem bántani akarunk. 
Csupán elgondolkoztatnii. Figyelmeztetni irodalmunk szérájának azokra a 
ködeire,'amelyek oly gyakran akadályoznak bennünket a látásban. Deszkát 
railmi az előítléletek és a kicsinyesség süppedékeny talajára, amelyen járni 
kényszerülünk. Akár IYjvidéken, akár Szabadkán, akár Zentán, Topolyán, 
Kishegyesen vagy Becsén... 

Borús gondolatok fölvetésével azonban nem szereénk itt ünnepron-
tók lenni. Főleg nem most, egy héttel a Csépe Imre-emléknap után. 
Nézziik hát iaz,éremnek a fontosabbik oldalát! 

Az az őszinte lelkesedés, amely az egy éve megrendezett emlékün-
nepségek során nyilvánult meg, bizonyította, hogy Vajdaságban sok tiszte-
lője volt és van Csépe Imrének, és sok olvasója a népi irodalomnak. Írók, 
kultúrmunkáscik és közéleti személyiségek láttak hozzá a hagyomány őrzés 
feladatához. Gyorsan és sokat végeztek. A kishegyesi emii őknap rendezvé-
nyeinek sikeréről gyakran olvashatunk ia lapokban. 

Az idén ugyancsak gazdag programmal rukkoltak eW a szervez ők. 
Kiállítást, lrodalmj m űsort és tudományos előadásokat rendeztek. Ezeket 
azok láthatták és hallhatták, akiknek volt alkalmuk Kishegyesre utazni. 
Csépe olvasóinak többségére azonban a kiadók gondoltak: gyors egymás-
utánban két szép kötetet tettek az asztalára. Az els ő  még a tavasszal Sza-
badkán, a másik pedig most tijvidéken, az ermilékünnepségek meglepetése-
ként látott napvilágot. 

A két kötet nyilvánvalóvá tette: a hagyomány őrző  munka nem fenek-
lett meg az Ünnepi beszédek és reprezentatív összejövetelek szintjén. Csépe 
a parasztok és munkások költ ője és írója volt, és éppen ezek az emberek 
lehettek ott legkevésbé a rendezvényeken, válhattak közvetlenül íz  részeivé 
az ünneplésnek. Most azonban, amikor kezükbe veszik a kötdteit, újra talál-
kozhatnak ók íz Csépével. Olvasgathatják nyugalmas vasárnap délutáno-
kon, Vagy a munkára nem alkalmas téli napokon - fehér ing és nyak-
kendő .  nélkül. 

Most, a  Határdomb és  a Mezei dolgok írásait olvasva akaratlanul Is 
felvetődák bennünk a kérdés: mit jelent ma irodalmunkban Csépe Imre 
neve, és milyen jelentőségű  az a tény, hogy tisztedőinek tábora hozzálátott 
emlékénak ápolásához, hagyatékának gondozásához? Vajon véletlenszer ű  
folyamatok vúgĺkicsengésének, vagy pedig realizálódó értékelési törekvések 

792 



eredményének  ohatjuk-e  rfel  a  hagyemájiy5rző  munka 	enült?  
Olyan eredménynek, amelyre joggal lehetünk-büszkék. Suirnma summárum: 
mennyire őarmte ez az ünneplés, meninyire szól magának Csépének? Azt 
kell lerniérm: igazak vagyunk-de?! 

KÖZIĎUdOmáSá,  hogy  ogy  hosszú évtizedig nem volt sŻokás Csépével 
foglaflcozni. A halála előtt. Erthető  hát: gaakvsra ad  okot a mostani 
váratlan fordulat. 

Amikor a válaszokat 'keressük, e1 ősazIban a jelenre koncentrálunk, s 
nem bogozzuk azokat a szálakat, amelyek mélyen a múltba nyúlnak. És 
nemcsak Csépére figyelilnik, hanem <vlzsgál<>dásunkat népi irodalmunk egé-
szére terjesztjük ki. 

Kiüilópontul  népi irodalmunk cendkagyó helyzetét kell vnniink.  
Azt a szituációt, amely a ilegsúiyósahb e]zl'en'bétekt ől ďezsült.  Egyrészt ugyanis 
- a harmincas, negyvenes és iõtvienes évek törekvéseit rendszerezve - fal-
igyelletiink a népi lrx3.aJoun körébe sorolható, vagy vele rokonságot mu-

tató próbálkozások nagy számára. Másrészt viszont látnunk kell, hogy a 
kritika sohasem foglalkozott méltó módon ezekkel a kísérletekkel. Ha nem  
vennénk kézbe  a  k&dśése.s alkótásokat, arra gondolnánk, hogy •nyllván kri-
tikán aluliak voltak. Ha azol11bani tanulmányozzuk őket, rájövünk, hogy a 
probléma sokkal összetettebb. 

Mivel magyaránhatjuk hát a kritika egyértelm ű  negatív  vdszonyulását? 
Azzal, hogy a népi írók köżiül - a szükséges alapvető  irodalom-

töiibéneťi és -elméleti képzettség 'híján - nem kerültek (és nem kerül-
hetbek) ki kritikusok és esztéták. 

Az irányzatok kiélezett harcával, amelyben a népi írók (éppen el-
mélet tudásuk hiánya miatt) csak arány alaml kIs számban vettek részt, 
s csupán passzív szerepet vállaltak. 

A falu és a város ellenrbéibével mint a problémakör legfontosabb 
mozzanatával. Ezt a kérdést azonban a fenti 'két pontba foglaltakkal össze-
függésben kell látnunk. (Részletesobb elemzésére itt nem váUalkohatunk, 
de az utalás lényegét fgy is éreznünk kell.) 

Mindezt összevetve megállapíthatjuk: a népi írók magukra hagyotban, 
sőt kitaszítottan, számtalan nebiéaséggol küszködve m űködtek. Segítségükre 
sem a kiadók, sem a foyóiratok  nem  siettek, Inkább valamaféle lekezel ő  
gőggel fogadták őket. Mintha az irodalom munkásait nem a tehetség, ha-
nem bizonyos pedánsan lecentizett m űveltség szerint lehetne rangsorolni. 

Pedig a vajdasági magyar  irodalOmnak  köztudomásúan az a legna-
gyobb baja, hogy nincsenek olvasói. Vajdaságban kicsi az értelmiségiek 
száma, a folyóiratok és a könyvek viszont nekik íródnak. Az a 'baj, hogy 
sokáig nem gondogkodtunk az olvasóközönségnek a munkásokból és parasz-
tokból álló rétegéről. A népi kultúra ápolására csak nemrég, 1971-ben 
vállalkozott egy folyóirat, az Uzenet, vele szemben azonban jó ideig ellen-
állás volt tapasztalható. 

Következteté.thént levonhatjuk,  hogy a vajdasági magyarság többségét 
kitevő  munkásság és parasztság irodalmi és kulturális igényeinek kiebégí-
tésével hosszú időn át senki som törődött. Ezt a funkciót csak részben tel-
jesítették a lapok irodalmi rovatai, de esetükben ismét más problémák 
merültek fel, amelyek tárgyalására itt most nem térhetünk kL) Tehát az 
olvasóközönségnek ezt a rétegét ravsdítettük meg akkor, amikor nem támo-
gattuk •a népi írók munkáját, nem adtuk Id könyveiket. Hiszen a munkások-
tól és parasżtoktól senki sem vámatta  el, hogy - kellő  ismeretek nélkül 
- az avantgardista Irodalom lelkes olvasóivá váljanak. Hogy tévedtünk, 
amikor ezt vártuk tőlük, azt mi sem Ibizonydtj.a jobban, mint az, hogy máig 
sem váltak azzá. Természetesen megoldást a traktorirodalom elburjánzása 
sem jelentett. Nem az iflusztratív m űvészetek mellett beszélünk, amikor 
azt kifogásoljuk, hogy a vajdasági átlagcévasó kezébe nem olyan könyveket 
adtunk, amelyekben saját világát fedezte volna fel Újra, és amelyeket 
elolvasott volna. Valós értékeket  jeIJOfltŐ  népi irodalmi alkotásokra volt és 
van szükség! De nem könnyű  fajsúlyú pótirodaloxnra! Az íziésrombolás a 
nagyobbik rossz! 
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(A  I&Wr~  elkerülése rrégett zegjegyezzük: nem kategorikusan 
fogjuk lel: népi irodalmat a munkásoknak ás parasztoknak, és avantgar-
dista àTodalimt az ]miégnek! Hiszen így éppen a legfőbb célt, a dia-
tektikus lejJiődés e eftését hagynánk !figyeknen kívül. Az értékek kiiegyen-
ltődését gátohiánk. Ehelyett az itt és most aktuális kívánalmai szerint 
mindössze bizonyos tenidenc'iiák vázolására vállilalkoztunk, és érzékeltetni 
szerettünk volna egyes, álta1wnk fontosniak látott re]áetákaft.) 

lrodalliimmnk  másik belső  bbegsége, hogy  sz iirányzatokajt mindig kizá-
rôlagositanj Igyekezett. Nálunk  sz  egy-egy irányzathoz való tartozás egyben 
érbékkategóriákat is jelölt Krttikusamnk közül soha senki sem fogalmazott 
meg figyelmet érdemlő  tnuhuiányban olyan nézeteket, amelyek szerint - 
értékeik ~tetében - azonos rangúak tehetnek sz  avantgardista ás a 
realista fogantatású, művek (például Kassák Lajos és Móricz Zsigmond 
alkotásai). Az avantgardista kritikus nem ismerte el a realista, írókat, és a 
dolog fordítva Is érvényes lett volna, ha a realista irodalOmnak nálunk 
lettek volna kzitikusai. Bár a tárgiiagosság eril ől az oldalról (a szórvá-
nyos és egyedi kíérieteket nézve) er ősebbnek látsijk. 

Visszatérve a vajdasági népi Íróknak a korâbbxakban érintett prb-
lémáira, leszögeziietuk: sokkal több neihél9éggel kellett me1cüzdermiük, 
mint bárki másnak ebben az odaJomban. Ez nyilván sajátos helyzetük ás 
Irodalmunk gyenekibetegségei miatt történt. Hogy most már egy-egy 
képiselőjük esetében megtört a jég annak csak örülhetünk. Inkább most, 
késve következzen be értékeink rehaibigitása, mint még később, vagy soha. 

És a gyógyulás is annál tökéletesebb tehet, minél korábban felismer-
jiik a betegségeket. 

A nemrég megindult  (hagyományúz'ző  munka távlatot nyújt irodal-
munk történetének ás jelenének előítéletektől mentes fekkgozására. Az 
újraértákelón folyamat e]sősam'han Csépe kapcsán indult meg, de jelen-
tősége tú]inő  az eddig elvégzett munka keretein. 

Az olvasónak, amikor most a kezébe veszi a Mezei dolgokat, éreznie 
kell: nem a véletlennek koszonlheti, hogy újra Cséitét olvashat 

A rövid nve]lák, tárcák, elbeszélések, lírai jegyzetek  sz  Író hátraha-
gyott írásai  kÖZÜl  származnak. Válogatásukat Fehér Ferenc, Csépe egyik 
legőszintébb tisztelőję  végesbe. A kézirati hagyaték gondozásában Urbán 
János, a j!ôbarát  ás munkatárs vett részt. 

A kötet írásai t&bbnÝire a falunak emelnek emléket, annak légkörét, 
világát tükrözik. Ezért Is adták a szerkeszt ők a 'könyvnek az egyik karcolat 
címét: Mezei dolgok. 

A 'kalászok zizegését idézik a satxlk: a parasztok életének csodálatos 
muzsitká ját. 

Csépe  hősei ingyencselédek, kaszások, marokszedők, csőszök, kefekötők 
ás hasonló szegényei a bácskai tanyáknak, falvaknak. Nem öntudatos for-
radalmárok, de lelkük rezdüléseiben mindig a lázadás dominál. Sorsuk 
tiszta, iMzetlen ösazefogásukban forr eggyé. Szalonnát szereznek a gazdától 
a szegények között  Is legszegényebb társuknak, akinek csak főtt krumpli 
akad a  tarisznyúban.  Bosszút állnak uraikon a kapott verésért, ha amiatt a 
börtönt kell is választaniok. 

Csépe  a falui élet valóságának azt a rétegét ábrázolta, amely ma már 
annyira iátaiakulóban van, hogy tiszta megjelenési formáira szinte alig 
bukkarihatunk. 

Nemcsak a falu világát Ismerte Csépe az azonosulás szintjén, hanem 
a nyelvet is, amelyen az megszólalt. Népszokásokat elevenít fel, a népi 
észjárásnak ás felfogásnak olyan mozzanatait ábrázolja, amelyek teljesen 
elvesztek volna az 'Ő  tol-la nélkül. Ezek a kis műremekek tehát nemcsak 
az irodalomtörténészeknek adnak hálás munkát, hanem a nyelvészeknek 
és folkloristáknak Is. 

Fel kell fedeznünk végre az aranbányáinkban az aranyat! 

CSORDÁS MIHÁLY 
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IRODA IMUNK FEJEZETEI 

SZUNYOG  SÁNDOR - VARGA JÓZSEF  - SZOMI  PÁL:  Tavasz,4vás. 
Pornurska zaaožba, Musska Sobota, 1972. 

Szellemi életünk minden tekintetben j ~et  ás áj színeket kölcsönzött et-
tél a távolságokat téxiben ás időben vadul leszűkítő  kortól. Mintha újra meg 
Újra zengene fülünkben Józsf Attila feikiáitása: »Nem én kiáltok, a föld 
dübörög. Ezeket az ismert és ismeretlen hangokat a Sioienoe4iction még 
csak felfokozza, ás tűnőben van a csend. A nyugalmas meditálás helyét a 
lázas l abás-ke1es'és állandó mozgása, mesterséges liuílámverése foglalta 
el, akár a múlt igényasebb feltárásáról, újra ér1ékeIésérôl, akár a jelen 
lélekrezgáseinek lehallgatásáról van szó, a jövő  életrajzának még alig lát-
ható vonásait akarja fölfedezni a Sancta MarJa Új utasa. Err ől a tudomá-
nyos szándékú törekvésről nem egy tanulniánykötet, nem egy verseskönyv, 
regény, dráma, naplójegyzet, antológia ad hírt, s ha i9öliapozzuk esztétáink, 
irodalorntäríénészeink műveit, akkor elénk tárul az eredmény: irodalmunk 
a couieur locale záloutcájából kilépve már a kontinens kilátóinak szintjére 
emelkedett. 

Minden kötet, bárhol Is jelenjen meg az, ezt az egyre jobban szélese-
dő  utat népesíti be aIakjadv4 ás minden Új, ismeretlen, vagy távoli szel-
lent hagyatékból fakadó kis patak, cserrnely - mint Goethe mondta - egy 
közos nagy mederbe ömlik. Aki pedig ezt az állandó mozgást figyeli, a gaz-
dagodás örömével fedezi föl az t-ott felbukkanó apró erecskéket, melyek 
sok új, zitka értékű  anyagot hoznak magukkal iaz egy ás oszthatatlan nagy 
gyűjtőmedencébe. 

A fölfedezésnek ez az igazi öröme járta át a befogadást elősegítő  ér-
zékszervetmet, amikor a kezembe került a szloéniai magyar írók Tavasz-
várás című  antológiája. Az első  pillanatban magával ragadott a nagysze-
rűen megválasztott cím, az üde színékben kígyózó, ritmikus vonalakat élet-
re keltő  cîedőlap - Király Ferenc szobrászm űvész remek munkája -  ás a 
kötet grafik~ szfnwmalas kiállítása. Pár évtizedes hallgatás után végre 
egy könyv (sóhajtottam fal), amely a muravidéki ember ás tája életét 
hozza elénk, s már nem csupán az Újsághír arról, hogy nyelvtanáraink 
Muraszombaton a magyar nyelv ás Irodalom témaköréből szemináriumot 
tartanak, ás  Népszínházunk művészei Dobrowiiktól, Hődostól Aisó-Lenda-
váig bejárták a m űvelődési házak szmniháztermeit, hegy évente egyszer-két-
szer élménnyel teli estékkel ajándékozzák meg az ottani színházkedvel ő  
közönséget. Ezt most nem mi küldtiik, hanem ml kaptuk a szlovérdai 
magyar íróktól legfrIssebb szellemi tápláléknal. 

Palkó István bevezető  tanulmánya első  pár mondatában szintén err ől 
szól, de irtána valahogy - regionális irodalomról beszélve -‚ mint aki 
kort téveszt, becsukódik a csigaházába. Egy ilyen komoly felkészültség ű  író, 
aki, mintegy igazolásul, a következőket idézi önmagáról: »... E sorok írója 
eléggé tájékozott - mások megállapítása szerint - a világirodalom or-
main, s a magyaron pedig különösképpen ahhoz, hagy ezt kertelés nélkül 
kimondja, kimondhassa.i 

s mit mond ki? 
A Vlaj Lajos-i hagyaték értékelése után a más keretekben megjelen ő  

közlés~ szólva a muravidéki tájirodalmat a következ őképpen fogai-
mama meg: »ĺgy az irodiailimi életnek Is kialakul lassacskán a folytonos-
sága, a sajátos öröksége, egyéni jellege, karaktere... Szükséges err ől a 
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jeUegilől  Is néhány szót ejtenünk. Nem öncélúan, lainem ennek a z i r o 
d alom nak kiemelés tőlem, L. E.) a jobb és mé1tájnyosab megértése és 
még inkább megítélése szempontjbóL Ez az iodakieiszem}élet és igény 
nincs benne sem a vajdasági, sem  a magyarországi Irodalom sodrában. A 
vele valé együtblélegzés, együttélés IieIylét a né öltészeti izoláltság,  
e Is z Ige tolt s ég kiemelés t őlem, L. E.) foglalja el. Innét van az, hogy 
modeJLle sok esetben régies, múlt századi, vagy még korábbi  ...  Ha ezzel 
n nézőponttal,közeldünk az irodalomhoz,- akkor közeledünk reálisan, 
s  miixtjáit lohalkulaink kritikai ellénvetéselnk Is,. s nem emiëgetjük oly 
fennen mindjárt a provincializmust s - egyebeket«  

Amikor. az antologiában szereplő  Szunyog Sándor, Varga Jóaef sok 
tekintetben kivételes, élményť  nyújbó költeményeit és SzornĽ  Pál tömör ás 
pár, vonáissaľ  é1etIel' teli, hiteles. muravidéki 'nĹbereket tükröző: zzépprózá 
ját' olvastam; eszembe se juto'bt ajkhiggy'esztássel kiejteni, hogy»... ez pre-
vioia!1îzim.. H igaz - amint hogy igaz Is -‚ hogy  a három fiiätai író 
alkotása népkültési, tö1tetű . akkor éppen ez aiz: az elém, ami' nem izoláltsá-
got; hanem, egy, ás oszthatatlan kapcsolatot jelent népeirik irodalmával.' 
Hiszen ko,rujnk Imparaitilivusa: keresnli azt;, (ami ö Śszköt, bénnirńkełt s kizárni 
belőliak mindazt ami néeluket .e]szigeteli egymástéL 

Palkó. István,. a,vdiágirodalem xnainak ismex' ője nem figyel föl erre 
Goethénéi, Maksztir GoikIjnáĘ . Wailt WhitmnaimiáĘ  Albert Camus-nél, Jean 
PauLSartre-ni1,, a, bevezető  t tanuknányában i idézett- Páveb Agostonniál, Illyés 
GuJáná1? De nem figyelt, fől, BoiI, Imre mélY4 szellemi rétegeket feltáró 
esszéire, sem iroalmunk fejl ődésének új szakaszát jelz ő  köteteire,- köztük 
A jugoszláviai  magyar  irodalom történetére (kiamnelés tć5lem,,L. E.), 
sem Szeli- István'  Utak- egymás -  felé -  cfrnű  tan náihykötetére, sem Herceg 
János  - Ëi,ek  és'  könjvek  című  < művére; hogy' előbb' az. egyetemies szellemi 
fejl&désről a]kosson magának tIszta -  kpet-  ás  azután-  mondja -  ki kertelés 
nélkül azt; asniit-kj- akar' mondani, de' (igya  hogy  a-  sokkal' többre érdeme-
sült &unyqgSándart Vavga ~&et , 6r - SzonúL Pált ,  néköltászeti e]szăge-
teltaég' ~- ,ne,- rekessze' Id a' jugoszlávIai- magyar ir~offibW Mert Ők; 
székely népköltészeti elemekkel találkozunk Tamási Áron novellaiban -  és 
regényeiben;  Sütő  András  Anycím könny ű :  álmot ígft. című  több mint 
százezer példányban- megjelent; népköltészeti: remekében (mert ev a -  csodá-
latoshanszerelésű rnű a74 mghaipiiózában-is írta),Kántör; Lajos--,és Láng 
Gusztáv' erdélyi irodalamtörténészek-mégis a Romániai  rnagijmr  Irodalom 
című  kötetükben i nem, mint »izo1ált jelennégekr ől,'. hanem a Ł  romániai. ma 
gyar, irodalom, kiemelked ő  a-l-,aljaiként,  idézve beszélnek-, róluk;. műve&ről, 
amelyek mindig,, is a Kárpátok ,  koszorújában' élő ,- irodalom' gyöngyszamei 
rnaradnk. 

Mindez tenmészeten  semmit sem- von' lë a' Pórnurska- zalu źba gon 
dOs' és'mi±zdentekintetben elismerést érdeml ő: kiadványában mnegjelënt há-
rofatailiróértőkeibő1 Sőt! 'Ezeknek az őszlnte hangúLkitételekniek' ismé'-
telt' hangsúlyozázávali azt szeretném, mondani, hogy irodalmunk, három fia-
tal: tehetnéggel gazdagodott; s' amIt' kaptunki t őlük' ebben az antélőglábaii 
ligéret Is, hogy nemsokára,. »zpontlj kiadóházunk. gondozásában, énállő  
kötettel:Jelentzneka-jugomagyairodalomköny.iacán'. 

tV4  ENDRE 
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GY0JT ĆjMJJĄIK4, 4IMELYETF.OL:YTAINI KELL 

MAľI'IJEVICS  LAJOS: A vajdasági  migijar :diáknVeiv. 
Magyar Tanszék, Djvidék, :1972. 

A városi akosságnk a .mét,  :5 a falusi lakosságnak iis sáknem a fe1ét 
a dtálm,  fiatalság képezi. nnéidogva pszi'dhol(gusnak, .szociolôgusnak, 
n.yelívésznk, sói .még ;a 'futurulógusnak :is érdekes, izgalmas feladat '1ehet 
az Új, a felnövő, a staéÝtabotot átvevő  . nemzedék rnagataztásának, szoká-
saiiiak  .a vizsgálata, ami az -életvitel, a -gondolkodásmód, -az egyéni 'és a 
közösségi cselekvés stb. :tanuilmányozását éppúgy magába foglalhatja, mint 
a nyelv, a .sajátos, egyéni ízekikei átitatott, -de mégis kollektív nyelv -tanzú-
mányozását Ez utóhbl ugyanis a kü1öböztet ő  jegyeken, s az egy 
csoportban .való tartiozáson kívül a nyelv hajlékonysága, kifejez őereje, 
szépsége, zamata, h{anguliata és színei iránt érzékenységet is kifejezheti, 
mindenekelőtt pedig azt, hogy a diákok - korukiál fogva - úgyszólván 
nlinden sz.ituáoióban, beszédlhelyzetben hajlamosak egy kicsit (vagy olykor 
jobban is) a vagány magatartásra, a szábadabb visdlkedésce. Öltöz-
ködésiik, hajviseletük, tesz&lmodoruk vagy a beszédben használt sza-
vaik, szókapctolataik különlegessége  tükrözi ezt, de különéaie ravasz-
ságuk, -kópéságu!k •és a -játékos csínytevésre való állandó -beállított-
ságuk (hajlamuk) is folyton arról árulkodik, hogy a diákság, a fiatal$;g a 
maga módján Igyekszik ér akar -élni, gyakran fittyet hányva .a feln őttek 
aggodaiimaskoclásaiiia, »unalinas aipolájsaima, még akkor is, hja noxriritkán 
önnönmagtzhnak  Jóval szigorúbb, átgondoltabb és kávetkezetesebb élotprog-
ramot fogailnzaznak meg a legtapasztaltabb s 1egbölcsbb feln őttnél is. 

Hogy miképpen él, nevelkedik, eszméi ér nagykorúsodik 'ifjúságunk, 
azt sokan, sokféleképp látják, magyarázzák ás befolyásolják is. Ki -jól, 
ki rosszul. Matijevics Lajos tanulmánya - 'doktori értekezése ‚nem 
kívánt a kérdés egészével, sem a sokágú és sokirányú összefüggésekkel 
foglalkozni, hanem csak azzal, hogy bemutassa a juysziávai magyar 
diákny-elvet.« A célkitűzés még így is nagy volt, hiszen. amíg például Ma-
gyarországon már története van a diáknyelvnek, tanudmányôkban,..szójegy-
zékben, sőt szótárakban ismertetik, próbálják összegy űjteni, rendszerez-
ni... s a szógyűjtés érdekében a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv-
művejlő  Mudkábizcttsága is pályázatöt hirdet, addig Jugoszlávidban magyar 
nyelven ilyenféle feldolgozásunk nincs. Az itt taglait értekezésen kívül, 
amelyet az Ujvidéki Bölcsészetudományi -Kar Magyar Tansziéke jelentetett 
meg 1972-jben. És jó, lhogy így történt, mert dr. Matije -vLcs Lajos értekezése 
Számos figyelemre méltó érdekességet, tanúlságot és megainnýi egyéni, 
eredeti meglátást, gondolatébreszt ő  következtetést tartalmaz. Az anyaggy űj-
tés jés -J.lenőrzés 'módjával, a diáilcnyelv keletkezésóvei -és -vizsgálatával 
kapcsolatban éppúgy,mint magának a diáknyelvnek a  definiálásában. E 
csoportnyelvnek a Matijevios által adott mohatározását, .kés őbbi észrevé-
teleink miatt, szükségesnek tartjuk .ideírni: »A diálnyekv az egy  . közösség-
ben azonos cé]Jlai élő  tanulóknak a csoportnyelve,  sajátos besżéde,  azaz 
ólyain nyelvi eszköz, améij' az irodaimi nyelvt ői, a köznyelvtöl  ér a  xiép-
ny,elvtő1  -Is csak a szókincsében tér el, s ezek az eltér ő  szavak főleg az isko-
lai életre vonatkoznak, és olyan sajátos  1elnk,  amelyek csák a beavatottak 
számára szimbolizálják a -valóság valamelyik mozzanatát:« (A  Iciemélések 
tőlem. Sz.  -I.) 

-Azitt kiragadttidézetrę  - meghatározásra - ,azért  van szükségüak,  
mert egyrészt a tudományos definfeló minden vonatkozásával egyétérliünk 
(s ez már magában véve is nagy eredménye az értekezés-nek), de ‚Ugyan-
akkor -hangsúlyozni - szeretnénk uzt Is, hegy Matljevins 'Lajos csupán egy 
részét (ha mindjárt a nagyobb  ér  nhezébb részét) végezte el a -munkának. 
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Pedig az önként Vagy tanári Mvatjástudathól, kutatásvágyból vállak fela-
datra életének tíz esztendejét tette te]. Ami egyszerre sok Is meg kevés Is. 
Sok, mert a gyűjtés, a módszerek kidolgozása, s az ellenőrzés - a rövid-
zárlatokkal, kudaroo~ együtt - rengeteg id őt rabolt  ea  tőle, ugyanakkor 
pedig kevés, mert a kívánt  tezjességet  az értekezés szerzőjének csak rész-
ben sikezőjt megközelftenie. Hogy mié., az mindjárt kiviláglik abból, ha 
elmondjuk, hogy Ivlatijevics Lajos csupán 26 helység 38 magyar nyelv ű  
iskolájában végzett magnetotonos, feladatlapos, riportszer ű  vagy egyéb 
gyűjtőmunkát, s ebből mIntegy 8000 szavas nyelvi anyag állt össze, amib ől 
végül  jS  1476 szó ős 200 állandó szókapcsolat kapott helyet az értekezésben. 
Persze, azt egyértelm űen le kell szögerniink, hogy a könyv tormában meg-
jelent tanulmány: a vajdasági diákriyeiv szótárával, szócikkjeivel, szóértel-
mezéseivel, szemléltető  részeivel, állandó szókapcsolataival és a diáknyelvi 
szavak vidékenkénti és helyenkénti változatait febmttató térképeivel  Írni íz 
Igen jó, hasznos és egyedüil1ó munka. 

Éppen ezért sajnállhatjuk, hegy Matijevies kutatásai jobbára csak az 
általános iskolákra (22) és köriépisicolákra (16) terjedtek ki, a fóiskolákra, 
egyetemi karokra s a tanárokra alig - míg a közelmáiltbasn végzett diákok-
ről, a diáhotthnokrÓl, a diákétÂkezdékről, az állandó vagy időszakos diák-
xnunkaválla]ásokróh vagy épp a felderítő  és ÜdÜJitétŐ  szövetségek nyaraló és 
egyéb táborairól teljesen  megfeledkezett  a  tudósfehlkős7iültségű  szerző. Holott 
összegerésében, amint már azt Ici Is emeltük, igen helyes ős jó meg]átmssal a 
diáknyelvet és életét maga Is csupán »egy közös' n», »a valóság valazne-
lyik mozzanataként« tudja elképzelni, illetve fogja fal, ez viszont, amint  sz  
itt következő  hiánylistából la kitűnik, nem mindig azonos sz  iskolai élet-
tol, jólidhet valóban Igaz, ihogy a  »diáknyelv...  főleg az Iskolai életre 
vonatkozik.« 

Mindezt azért tesszük szóvá, mivel alig tízegynéhány év el őtti 
»gyakorló» gimnazista ős főiskolás, egyetemista korunkból, de f őképp a 
diákotthonok (internátusok) feledhetetlen légkõ~ ás egy életre kiható 
közösség(  élméne śbőZ  tudjuk, hegy milyen  érzelmi, gondolati, hangulati ás 
tartalmi töltése volt egy-egy olyan szónak, mint laszti (labda), bezúgat 
(rossz osztályzatot ad a tanár),  bignazista  (gimnazista),  höcke  (lány), strici,  
zsicái' (mindkëťbŐ  pernahajder, gazember, lókötő  jelentésben; az utóbbi 
szerbhorvát eredetű ),  felad  (beárul, elárul a tanárnak), csillagrúgás, csillag -
nígatás (szdbatárs-ébresztés lábujj közé dugott ős meggyújtott  újságpapír-
ral), tintanvaló,  tintapecér, nadrágkoptató (mindhárom értelme: diák), pók -
hálâzós (inbézetí tréfa ágyrombolással) stb. Az állandó szókapcsolatok közt 
pedig Olyanokat hasznóltunk, hogy »bugaci betyár», «piaci légy", »hétzil-
vafás gazember», »papírgaluskát eszik» (akit valamiért bezárt a tanító, t.a-
nár -  az új ős korszerű  pedagógiai elvek ellenére Is!). 

E szavak, szókapcsolatok egyike sincs benne Matijevies gy űjteményé-
ben. Pedig alig Öt perc alatt elevenítettÜik fal őket. Ki tudja, hány ilyen 
ős hasonló dáákas lkifejezés jutott volna még nekünk ős másoknak is eszé-
be, ha a nagy ďelkészültsé.gű , de egy kissé egyirányú érdeklődésű  fiatal 
kubatámunkásurik velünk Is leült volna beszélgetni. Nyilván senki sem 
vonakodott volna a "régi szép időkről» beszélni, vallani (ami a mostani 
diákokkal Matijevies Lajos szerint többször is el őfordult), s akkor az oly 
kevés eredménnyel járó orvgy űjtések fáradságos ás idegälő  munkája helyett 
ez a szem elől Ďévesztehtt lehetőség Is, a többivel  együtt,  megannyi izgalmas 
felfedezésSel tehhette volna gazdagabbá, teljesebbé a körképet, a gy űjtést 
Azt a gyűjtést, amelyet mindenképpen folytatni kell - az eddigi gy űjtés 
eredményeit ás kétségkívülj tanulságait Is felhasználva. Hogy a munka még 
gyümölcsözőbb legyen.  Az ifjúságot, a fiatalságot tanulmányozó tudósok, 
nyelvészek, szociológusok, Vagy a róluk, életükr ől író írók, költők, újság-
írók, s persze a diákok számára Is. Természetesen korántsem azért, hogy 
ha kell, ha nem, a diáknyelv ízelt, fordulatait használjuk, de ott, ahol kell: 
vele színezzük, &issítsük és elevenítsiik nemritkán száraz, unalmas, köz-
helyek békiyólba vert köznyelvünket. 
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zerikÍv'ül  persze a diáknyelvnek mint csoportnyelvnek más feladata, 
e1estősége is van. Izeiből, saátosságaiból nemcsak egy közösség - s amint 

bevezetőinkiben utaltunk: nem is kis közösség - nyelvét hámozhatjuk ki, 
hanem az ismertető  jelekből, jegyókből  ás kódokból e közönség egész éle-
tére, figyelemre érdemes és Igen dinamikus mozgására is fényt deríthétünik. 
Az Örörnökilcel, gondokkal ás egyéb összetevókkel, együttható~. Ez pedig 
van annyira izgalmas úri mellékes, másodlagos feladat, hogy akár az els őcl-
]egessel Is egyenlőnek tekinthető. Mint ebben az esetben Is. 

De erre a teljességre ás átfogó vizsgálatra még várnunk kell. Sze-
rencsére -  ás megnyugtatásunkra - o kutatómunkának ezt a hiányát, 
hézagosságát Matijevics Lajos is jelzi, s ez egyúttal biztató  ígóret  lehet arra 
Is, hagy diáknágunk, fiatalságunk életér ől hamarosan nyelvileg is többet 
tudunk meg, mint eddig. És ez jó. Mert a nyelv (csopbrtnyelv) nemcsak is-
mertető  jegy, hanem egyszersmind: dokumentum Is. Emberi ko żossegünk, 
múltunk ás jelenihk dokumentuma. Életünk dokumentuma - ahol a jó 
szóval aktalott, szép, komoly fiaknak játszaniuk is szabad. És játszanak is. 
Hogy hegyen, arra Matijevics Lajos könyve sók szép adalékkal szolgál. 

SZŰCS IMRE  

NÉVHASZNÁLAT  És  ioc 

DR. SOREGI  ZOLTÁN: A név a magjsz ás a jugoszláv családi jogban.  
Közniűvelődési Közösség, Zerrta, 1971. 

Ez a harminckét oldalas kis füzet 
a szerző  egy hosszabb tanulmányá-
ból közöl részleteket. Témája, a név-
adás ás a jog kapcsolata számunkra 
különösen aktuális, hiszen nemcsak 
az esztétika határterülete, hanem az 
etikáé Íz. Nem esztétikus például 
Diriši-t Írni Gyűrűsi helyett, illet-

ve  sz  etika tiltakozik  sz  ellen, hogy 
egy nő  saját neve helyett férje ne-
vét kénytelen használni. 

A magyar ás a jugoszláv nevek 
eredete, szerkezete nem tér el lénye-
gesen a más népeknél lakult ne-
vektől, Viszont a nevekre vonatkozó 
jozabályok szempontjából egyes 
országok között több lényeget kü-
lönbség adódik. 

A személynevek kialakulása min-
den európai népnél hárm  fázisban 
történt. Kezdetben az emberek csak 
egy elemi nevet viseltek, majd a XI.  

századtól kezdve fokozatosan létre-
jöttek a többelemű  nevek. A csalá-
di nevek áUandósulása jelenti a fej-
lődés harmadik, befejező  szakaszát. 
Az említett folyamat bemutatása 
gyanánt a szerző  foglalkozik a hé-
ber, a római, a germán, a szláv stb. 
névadással, valamint a magyar ás a 
jugoszláv névadás történetével. A 
magyar jogterületen z XIV—XVI. 
században alakultak ki a családi ne-
vek. A hagyományosság elvét -tisz-
teletben tartva ezeket rendszerint 
ma Is a korabeli Írásmód szerint ír-
juk. II. József korától kezdve .a csa-
ládi nevek használata kötelez&vé 
vált, ás csak királyi, illetve minisz-
teri engedéllyel lehetett névváltoz-
tatást végrehajtani. 

Jugoszláv viszonylatban a csalá-
di nevek csak 1947-ben állandósul-
tak a személynevekről szóló törvény 
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értelmében. Az elmaradottság fel-
számolása érdekében szükséges is 
volt törvénnyel meggyorsítani ezt a 
folyamatot. 

A magyar és a jugosźláv jogban 
többé-kevésbé hasonló névtípusokat 
ülönböztethetünk meg. Érdekes, 

hogy a jugoszláv családi nevek közt 
alig fordul el ő  a minden tolda]iék 
nélküli puszta apai utónév (Péter, 
Gábor stb.), társadalmi helyzetre u-
taló név viszont egyáltalán nem ta-
lálható (mint pl. Jobbágy, Nemes 
stb.). 

Sajátos probléma az utónévadás. 
Ez szerte a világon bizonyos szer-
tautásokhoz, rituájlekihoz kaipesoló-
dik. Az utónévadási rendszer a ma-
gyar családi jogban 1895-ig, a ju-
go.szlárv.ban pedig 1945-19 az egyhá-
zak kezében volt. Ez bizonyos fokú 
egyoldalúságot Is jelentett. Például 
tilos volt Úri. pogány neveket (Eme-
se, Attila stb.) használná, valamely 
szentről kellett az újszülöttet ele-
vezni. 

Sokáig az anyakönyvezés üres 
formalitás maradt, úgyhogy a szü-
lők az ünnepélyesség végett egyházi 
keresztelőt Is igényeltek. A legújabb 
magyar joggyakorlat, melyet Jugo-
szláviában Is köethetnénk, lehet ő-
séget nyújt az anyakönyvvezető  előtti 
ünnepség megrendezésére. 

Habár a jugoszláv jogrendszer-
ben (mint a magyarban Is) tilos a 
becenevek bejegyzése az anyakönyv-
be, az anyakönyvvezetők nagyon 
gyakran - utónévjegyzék híján - 
nem eléggé tájékozottak, és egyéni 
leleményből létrejött neveket is le-
galizálnak. Mivel országunkban több 
nép és nemzetIség él, szükségesnek 
látszik a köztársaságonkénti utónév-
jegyzékek összeállítása. 

A iházasságkõtés jelentős mérték-
ben befolyásolja a névviselést. A 
magyar családi jog értelmében a te-
leség férje nevét viseli a házassági 
viszonyra utaló toldalékkal (pl. Ko-
vács Jánosné), vagy a saját nevé-
nek hozzákapcsolásával  Is (p1. Ko-
vácsné Horváth Julianna). Ha a zi ő . 
kizárólag saját családi nevét óhajt-
ja viselni, erről még a házasságkö-
tés előtt külön nyilatkozatot kell 
tennie. Láttuk, hegy a férfi nevét 
egy toldalék női névvé változtatja. 
Ez a gyakorlat azokba a korokba 
mutat vissza, amikor még nem lé-
tezett női egyenjogúság. Mellesleg  

helytelenítő  az a szokás is, hegy a 
nő  saját vezetéknevét felcserélje  Zér-
je vezetéknevével (p1.  Kováes  Juh-
unna). 

A jugoszláv jogszabályok e te-
kintetben sokkal demokratikusab-
bak. A házastársak megtarthatják e-
redeti családi nevüket, esetleg egyi-
kük családi nevét közösen használ-
ják, Vagy egymás családi nevét hoz-
záírják a sajátukéhoz, illetve az e-
gyik házastárs felveheti a másik 
családi nevét és ahhoz hozzáírhatja 
a sajátját. A gyakorlat azt mutatja, 
hogy a házastársak nem használják 
ki eléggé törvényadta jogaikat, u-
gyanis a legtöbb esetben a férj csa-
ládi neve lesz a közös családi név. 
Mindenesetre az összetett, egymás-
hoz írt családi nevek használata e-
gyáltalán nem tekinthet ő  racionális-
nak, tovább bonyolítja  sz  amúgy Is 
szövevényes névhasználati rendszert. 

Soknemzetiségű  környezetünkben 
sok problémát okoz a személynevek 
írása. A gyakorlatban e szempont-
ból nagy eltérések észlelhet ők, me-
lyek egységes jogszábályt tesznek 
szükségessé. 

A nevek írásának sorrendje a 
mągya.r nyelvben lényegesen más, 
mint a többi európai nyelzben. Ná-
lunk az utónév nem előzi meg a 
családi nevet, hanem követi. Az in-
doeurópai nyelvekben a jelző  rend-.  
szerint a jelzett szó után áh, ezért 
a családi név (mely szerkezetileg 
jelzőnek tekinthető) követi az utó-
nevet. A magyar finnugor nyelv, és 
mint ilyenben a jelző  megelőzi a 
jelzett szót, következésképp a nevek 
sorrendje is eszeilint alakul. Ez u-
tóbbi sorrend alkalmasabb áttekint-
hető  névsordk összeállítására, úgy-
hogy Jugoszláviában Is már 1929-t ől 
hivatalos ékmánýokban, névjegyzé-
kékben ennek alapján járnak el, no-
ha egyébként az indoeurópai sor-
rendet követik (pl. Pavie Jovanovi ć). 

A szerbhorvát helyesírás még 
nem kodifikálta a nevek hagyomá-
nyos írásmód ját. A cirillbetűz írási 
területeken a fonetikus névírást kö-
vetik. Ez viszont gyakran megnehe-
zíti az azonosítást. Vajdaságban az 
anyakönyvvezetők eddig a revoket 
fonetikusan jegyezték be. Tehát nem 
jelölték a kettős mássalhangzókat, a 
szerbhorvát nyelvből hiányzó ü és ö 
hangokat, az á, é, í, Ó, 6, Ú 
szú hangokat stb. Néha a komikum 



forrása lett egy-egy ilyen  aláírás. 
R. lilla (Lilla), Kereši (KJőrősi), TIn-
de (Tünde) stb. (Nem Is beszélve 
arról, hogy sok név elszürkült, kő-
zöraségessé vált ily módon.) 

A neveket ina mér minden szerv 
köteles hagyományos alakban f r-
ni. Az alkotmánymódosítás (1969) 
szerint a népek ás nnzetiségek í-
rásmódja egyenjogú. Tehát a Török, 
Üveges, Káilay, Takách stb. neveket 
nem kötelező  Terek, Ivegeš, Kalai, 
TakaČ  formában írni hivatalos ügy-
iratokban sem. Végeredményben a 
szerbhorvát helyesírás sem zárkózik 
el mereven a kérdéstől. A Mat'ica 
srpska ás a Matica hrvateka 1960-
ben kiadott helylisírási szabályzata 
értelmében a latin betűs néírásban  

az etimológiát és a hagyományt  kell 
követni, a cirillbetűs névírásban  vi-
szent zárójelben kell közölni a név 
nem fonetikus, eredeti alakját. 

A már fonetikusan bevezetett ne-
vek 'helyreigazítására a szerz ő  sze-
rint úgy kellene módot adni, hogy 
az anyakönyv  Utólagos bejegyzések 
és  kiigazítások  című  rovarbába a ne-
veket eredeti írásmód szerint je-
gyeznék be. Ezzel elkerü1ihetõvé vál-
na az ún. jogtalan náv•hasziiálat vét-
sége, vagyis az, hegy az állanipol-
g!r nem azt a nevet használja, ame-
lyet az anakönyv neveként feltün-
tet. A névhasználwttal kapcsolatos 
prblémákat valószínűleg csak az 
új családjogi kódex oldja majd meg. 

MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ 

KIS NÉPEK IR0DALM ĂN4K TISZTELETE 

A szlovén irodalom kistükre. Válogatta: Stanko Janež. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1973. 

Nálunk már valósággal polgárjogot 
nyert az •a szokás, hogy a hazánk 
történelmével, kuitúrá}ával, irodai-
mával foglalkozó külföldi kiadvá-
nyokat bizalmatlansággal ás gya-
nakvással fogadjuk. Nagyon gyak-
ran tapasztalhatjuk, hogy a legjobb 
szándékkal szerkesztett ilyen jelleg ű  
művokben elsősorban a hiányossá-
gokat, a pontatlanságokat ás a mi-
énktől eltérő  szempontokat helye-
zik górcső  alá, hogy aztán megfe-
ledkezve a imú Igazi értékeir ől a se-
bezhető  pontokon rágódjunk. A vaj-
dasági magyar recenzensek ás kri-
tikusok egy része sem mentes et-
től a már modorossá vált megköze-
lítési formától ás néha úgy tűnik, 
mintha a fától nem látnák az erd őt. 

Többek között ezért történhetett 
meg, hogy A szerbhorvát irodalom  

kistükre címen 1970-ben megjelent 
kötetet is fanyalogva és mekiérd ő-
jelezve fogadták egyes Řri1bikusok, 
akik szem elől téveszitették, hogy 
az egy nagyobb ás nńndenképpen 
dicséretre méltó vállalkozás kezde-
tét jelezte, ás hogy mi vajdaságiak 
- ás nemcsak vajdaságiak - sem-
milyen ihasonló eredményt de még 
tervet sem tudunk felmutatni. 

Európa, de különösen a szomszé-
dos népek irodalmának fordításában 
a magyar könyvkiadás élenjáró fel-
adatolka't vállalt. S ebben .a tevé-
kenységben nemcsak az ókontinen-
sen, hanem világviszonylatban is 
példamutató. A magyar írók, mű-
fordítók ás könyvkiadók együttes 
munkájukkal demonstrálják, hogy a 
kis népeknek nem föltétlenül kicsi 
az lirodalrnuk, sőt, bizonyítják, hogy 
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szásnbdlileg  kis  nm~ek  is képe-
sek nagyot és figyelemre méltót  al-
kotni.  Ezt a szép elvet valósította 
meg többek között a már említett, 
a szerbhorvát irodalmat bemutató 
könyv és még egy iépéssel előre-
mutat az Európa Könyvkiadó A 
szlovén irod4lom kistükre cím ű  kö-
tete. 

A vaskos 770 oldalas mű  igye-
kezett felölelni a szlovén irodalom 
minden feikutatható kincsét, a nép-
költészet legrégibb, napjainkba át-
mentett strófáitól a második világ-
háború utáni időszak irodalmáäg. 

Stanko Janež  az anyag váliogatá-
sa mellett bevezető  és ismertető  szö-
vegeivel Is széles látókiirről tesz ta-
núbizonyságot. Hosszabb tanulmá-
nyok helyett tömör összefoglai őkat 
iktatott az egyes korszakok elé és 
az írókat is többnyire szűkszavúan, 
a 'lényeget átfogva igyekezett be-
mutatni. Ez a módszer talián hiány-
érzetet kelthet azoknál, akik kevés-
sé ismerik a szlovén irodalmat, ez-
által azonban az alkotások kerül-
hettek előtérbe, hogy önmagukért 
beszélve magukra vállalják az olva-
só iránti felelősséget. Ebben a tő-
rokvésben természetesen a fordítók 
munkája elsőrendű  jelentőségű. Tol-
mácsolásuk színvonalától tügg, 'hogy 
a magyar olvasótábor valóban hi-
teles műveken keresztül hatolhasson 
be ennek a kevésbé ismert, szláv 
gyökerekb ćíii táplálkozó, de ágait 
egész Európa felé kinyújitó iroda-
lomnak a szépségei'be. 

1s ha a művek egy részét - 
különösen a népművészet reprezen-
tánsait - eredetiben nem Is ismer-
jük, a fordítók munkájat igen ked-
vezłíen értékelhetjük. Annál is In-
kább, mert ezt a megbecsülend ő  fel-
adatot olyan kiváló egyéniségek vál-
lalták, mint 'például Pável Agoston, 
aki a szlovén népköltészet nagysze-
rű  tolmácsolásával vonja magára a2 
olvasó figyelmét, Tandori Dezs ő, aki 
a XIX. század romantikus irányza-
tú 'verseinek átültetésével szerzett 
magának elv řtathatatlan érdemeket. 
Ebben a táborban találjuk Weörös 
Sándort, a modern magyar költészet 
vezető  egyéniségét, aztán a t őlünk 
elszármazo'ttalkat, Csuka Zoltánt és 
Dudás Kálmánt, akik már a kötet 
megjelenése előtt is felbecsülhetet-
len szolgálatot tettek a  délsal[áv  
és a magyar irodalom közeledése 
ügyének. 

Külön figyelmet érdemel a vaj-
dasági magyar költészet élenjárói-
nak,  Fďn&  Ferencnek és Ács Ká-
rolynak, valamint Domonkos  Ist-

'vánnak és Bodrits Istvánnak a köz-
reműködése. Az összhasonlJtás 
azonnali lehetősége bátorít fel arra 
a megállapításra, hogy munkájuk 
nem kisebb értékű  az említett ma-
gyarországi fordítók teljesítményé-
től. Különösen megkapóak Mile 
Klopěić  Esős tavasz, 1933 című, Fe-
hér Ferenc által fordított versének 
mélyen zengő, árnyalt verssorai, 
Ács Károly pedig elsősorban Sreč-
ko Kósovel  A halál extázisa című , 
modern hangszerelésű  versének for-
dításával jeleskedett. 

A kötetet az összefogás, a jó 
szándék És a szomszédos népek meg-
becsülésénÉk szelleme hatja át. Mi-
után ezt megállapítottuk, rámutat-
hatunk az esetleges hiányosságokra 
is. Az a benyomásunk, hogy a kö-
tet szerkesztőjének a teljességre va-
ló törekvése ugyan sikerrel járt, 
áTn e széles 'keretbe helyezett alko-
tások között mű ai1ag a költészet 
javára biflent a mérleg. Nem az el-
foglalt tér, a nyomtatott oldalak 
számára gondolunk, inkább a be-
mutatás módszerében találhatunk 
némi kifogásolnivalót. Igy például 
a szlovén prózalrök 'legkiválóbbjait, 
Ivan Cankart  és  Prežihov Vorancol  
kielégítő  terjedelemben, de felap-
rózva, több ismert műből kiragadott 
részletekkel reprezentálják. A min-
denból egy keveset elve ezúttal el-
véti célját, a széteső  mozaikkockák 
nem tudják híven bemutatni azokat 
az értékeket, melyek a ikt író élet-
művében rejlenek. Érthetetlen, hogy 
Ivan Tavêarnak, akit Stanko Janež  
ismertetőjében joggal »az egyik leg-
jobb szlovén elbeszélőnek« nevez, 
mindössze három és fél oldalnyi he-
lyet biztosított s szerkeszt ő. És a 
megjelent részlet a szerz ő  egy ke-
vésbé jelentős, munkásságára aUg 
jellemző  művéből való. Általában, 
a realisták reprezentálásának hiá-
nyossága miatt az olvasó nem fe-
dezheti fel ennek az irányzatnak 
egy igen érdekes, külön tanulmá-
nyozásra érdemes tulajdonságát, ne-
vezetesen azt, hogy 'írásaik hangu-
latában, alaktaik megformálásában, 
de tartalmukban is fölismerhet ők a 
skandináv népek irodalmával való 
rokonvonások. Talán a környezet és 
az életmód basoniatossága eredmé- 

802  



nyezte  ezt az érdekes vonást, de 
feltételeshető, hogy például Ibsen 
munkássága Is kihatott a századfor-
duló időszakába eső  szlovén próza-
irodalomra. 

Vannak aztán bántó pontatlansá-
gok is a kötetben. Nem világos, 
hogy Janež, vagy a fordító hibá-
jából került-e Mirta MihehČ  írónő  
isinerteb ćuiébe ez a mondat: »Az Ap-
riLlis című  regényében a hősnő  nap-
lója formájában dicsőítő  képet fest 
a polgárcsalád hagyornányairól, 
majd iróniával, szélesen áradó epi-
kával, de élénk drámai diaiógusolc-
kal mutatta be az áprilisi időket, 
azaz a régi Jugoszlávia széthullá-
sának idejét, amit a hősnő  a kör-
nyezetében létezOtt kapcsolatok szét-
huNásának, a kiábrándulásnak, az 
árulásnak, a megszállók eröszaká-
nak idejeként él át - így a regény 
nem több, mint egy asszony sze-
relimi regénye szélesebb tragikus 
társadalmi események nélkül.« Nos, 
verrhes, vagy nem vemhes? Erről 
az írónöről egyébként annyi nega- 

tívumot sorol fel az ismertető  szö-
veg, hogy nem Is értük, miért ke-
rült a kötetbe. 

FaUelhetó  néhány egyeldallúség a 
költészet bemutatásában Is (L Pre-
sem Szo,wttkoszoré)ának  kusza töre-
déke, ellentétben kevésbé jelentős 
versek bővbb rvagy teljes prezentá-
lásával), ami arra utol, hogy a tuda-
tos szerkesztői elgondolások mellett 
valószínűleg helyet kapott a régeb-
ben átültetett anyag felhasználásá-
nak kényelmi szempontja Is. 

Az ilyen kapiitális munkásnál 
előďordulhatnak hibák, de az aznlí-
tetteket egy kis szerkesztői körül-
tekintéssel könnyen ki lehetett vol-
na küsziöböini. 

Végezetül meg kell mondanunk, 
hegy éppen a vállalkozás nagysze-
rűsége, az elvégzett munka megbe-
csülése késztet bennünket a nega-
tívumok említésére is. Ez juttatja 
eszünkbe egyúttal azt a kérdést, 
hegy vajon mikor adódik alkalom a 
ni házunk táján életre hívott, eh-
hez hasonló jellegű  ás jelentőségű  
mű  elbírálására? 

GAJDOS  TIBOR 

EGYEDÜLÁLLÓ BIBLIOGRÁFIA  

Die Literatur über Thomo.s Mann.  Eme  Bibhographw  1898-1969.  
Osslíba: Harry Mtter. 
Aufbau Verlag,  Berlin - Weimar, 1972. 

Az irodalornkritika számára 'ibesnas 
Mann írásművészete már kezdett ől, 
azaz a nagy író első  írásainak meg-
jelenásétől fogva igen vonzó volt. Az 
idő  múlásával ez az érdekl ődés ál-
landóan növekedett. E két vaskos 
kötetet böngészgetve az érdekelt 
gyakran hitetlenkedve csóválja fejét, 
hogy milyen sokan és milyen sokat 
foglalkoztak Thomas Mann-nal. A 
bibliográfia több mInt 15000, har-
minc nyelven megjelent forrásmun-
kát foglal magába. Amilyen iinpo-
náló e két szám, olyan igazólt az ag- 

godalom, hogy sikerült-e Matternek, 
a bibliográfia összeállítójának felta-
lálnia magát ebben az adatrengeteg-
ben. Alaposabb tanulmányozás után 
igenlő  választ adhatunk, mivel a 
szerző  egy rendkívül logikus ás ko-
rültekinbő  rendszert dolgozott ki, 
amely számára az adatok szinte 
számtani pontosságú elrendezését, a 
könyvet használó kutató számára pe-
dig a tökéletes eligazod.ási lehet ő®é-
-get biztosítja. A recenzensnek nincs 
szándékában részletesen ismertetni 
a bibliográfia felépitését, de azt csak 
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ajánflanti tudjia könyvtárosainknaik,  
kik esetleg alam'itlyen böl'iogrúfia 
öá1lításári dolgoznak. Röviden ta-
lán csak annyit, hogy a megfelel ő  
alapot a tizedes rendszer biztoaílja, 
mlg az egyéb speci kus kapcsoiatok 
ás vonatkozások felfedezésére külön-
böző  mutatók szoilg•álnalk. Az olvasó 
tehát kettős »csodával« áll szemben: 
az adatok bőségével ás az elrenderiés 
ésszerűségével. 

Önkéntelenül Is felvetődik a kér-
dés: mennyire van képviselve e bib-
liográfiában a délszláv ás a magyar, 
Illetve a vajdaiági  magyar  Irodalom-
kritika? Malter figyelme ránk Is ki-
terjedt. A folyóiratjegyzékben, azaz 
azoknak a folyóiratokitak a jegyzé-
kében, anielyek 'ibomas Maninról 
vagy vele kpcsolatban közöltek 
munkát Igen gyakran lelhetünk fel 
délszláv, magyarországi  vagy vajda-
sági magyar fdlyóirstot. A magyar-
országi Thomas Mann-recopdiória 
döntő  hatással volt két tényez ő : az 
író hajt magyarországi látogatása és 
magyarországi olvasóinak nagy szá-
ma. A polgári demokrata Thomas 
Mann eszméi termékeny talajra lel-
tek a háború előtti haladó magyar 
olvasókban, a háború után pedig so-
kel tettek népszer űsége érdekében. 
A magyarországi recepció elsősorban 
azoknak a lapoknak és egyéb, tudo-
mányos jellegű  kiadványoknak a so-
kaságában nyIlvánul meg, amelyek 
Thomas Mannról írtak. A háború 
előtt ezek közül a Pesti Napló (27) 
ás a Nyugat (21) járt az élen. (A zá-
rójelben közölt szám a kiadványban 
Thornas Mannról megjelent írások 
számát jelzi.) A háború után több 
kiadvány rehdszeresen és tudatosan 
ápdlta a Thomas Mann-'kultuszt. A 
napilapok közül a Népszava (15), a 
tudományos kiadványok közül pedig 
a Nagyiiág (25) 'emelkedik ki, de 
fontos szerepet tölt be a mai Heli-
kon (régebben Világirodalmi Fiigye-
lő, Összesen 16), valamint a Filoló-
giai Közlöny (8). A tudományos ki-
adványok közül ki 'kell emelni a 
Debrecenben megjelen ő  Német Fi-
lológiai Tudományokat, amelynek 
eddig megjelent köteteiben öt érté-
kes munkát találhiatuiik. A szegedi 
'Phszatáj négy írást közölt Thonias 
Mannról. 

A délszláv recepcióra az jellem-
ző, hogy alapjául nem szolgált a sze-
mélyes kapcsolat, egy kiadványnak 
sem  sikerült huzamosabb időn át  

rendszeresen foglalkoznia Thomas 
Mann-nal. Az élen a K'njiževne no-
vine (8) és a Književne novosti (8) 
áU, de élénk érdeklődés mutatkozott 
'J1honas Mann Iránt az Újvidéki Le-
topis Matice srpske (6) részéről Is. 
Örvendetes viszont a tény, hogy 
Thomss Mann-nal országunk külön-
böző  tájain foglalkoztak, tehát egy 
álta]ános délszláv Thoinas Manin-re-
cepció körvonalai vannak kibonta-
kozóban. Hiszen szerzőkről írt mér 
a szarajevói Pregled (1), ia ljubljaitial 
Ljudska pravioa (2) és a Naši raz-
gledi (2), a maribori Nova ohzorja 
(1), a zágrábi Vjesni!k (1), a Zadar-
ska revija (1), a belgrádi FiLlološki 
pregled (1) is. Az utóbbi hárem év 
folyamán a jugoszláv germanisták 
fokozott érdekl ődését igazolja pL 
Jovan Đjukanović  értekezése. A vaj-
dasági magyar Thomas Mami-recep-
ció Matter adatai szerint csak a 
Hídiban (2) ás  az (Ti Sysnposiornban 
(3) jut kifejezésre. 

Jugoszlávia népeink nyelvein  ás 
magyarul Igen sokan írtak Thomas 
Mannról. Nem agy kozul .(11k nagy-
ban hozzájárult a nemzetközi Thio-
mas Mann-kutatáis eredményeihez. 
Itt nemcsak Lukács Györgyre kell 
gondolni, kinek számtalan munkája 
alapvetően hatott Thomas Mann Iga-
zi értelmezésére, hanem másokra is. 
A magyar germanisták közül Ha-
lász (12), Sós (13), Szemere (2) stb. 
foglalkozott legtöbbet Thomas Miann 
munkáival. A többiek közül feltét-
lenül meg kell említeni Bálintot (24), 
Egrit (11), Fábryt (8), Hatvanyt (11), 
Réz Pálit (11), Kardost (5), Sötért (5), 
Kosztolányit (15), Vajda György Mi-
hályt (12) ás  T,úróczi-Tröstj[ert (10). 
Az újabb kutatók közül kiemelkedik 
Mádi (7), Pók (2) és Győri (4). Az 
utóbbi tanulmányai nagyban  hozzá-
járultak épp a magyarság—Themas 
Mann küpcsolat tisztázáisálhoz. A dél-
szláv irodalomtudósok közül ki kell 
emelni Viktor ŽmegaČot (14); mi-
nálunk Thomas Mann műveinek ő  
a legjobb ismerője. Több munkája 
külföldön elismert gerrna'nista  folyó-

iratkba.n és gyűjteményekben je-
lent meg. Nemzetközileg elismert 
szakember, kitől még néhány értbé-
kes munkát várhatunk. É~ben őt 
Otto Bihalji-Merin (7) ás  Zoran 
G,lušČeviĆ  (6) követi. Az ismertebb 
germanisták közül Miljan Mojašević, 
Zdenko Skreb  ős M2o4 Djordjević  
egyelőre csak egy-egy közleménnyel 
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járult hozzá a jugoszláv Thiomas 
MannrecępcićIhoz. Mattber bibliográ-
fiájában a vajdasági magyar Thomas 
Mann-zecepciót egyelőre csak e so-
rok Írója képv,Ise]i (5). 

A bibliográfiának - értékel mel-
lett - Sajnos hiányosságai Is van-
nak. Elsősorban arra gondolok, hegy 
recepciója meglehetősen hiányos. A 
teljesség elérésében Mattert vaiószí-
nůleg két körülmény gátolta: a nyel-
vi ismeretek hiánya és a vonatkozó 
cikkek és munkák  megközeltthełtet-
lensége. E téren nemcsak neki van 
pótolnivalója, hanem elsősorban ne- 

künk. Egy-egy nemzeti Thomas 
Mann-recepció kidolgozása lényege-
sen hozzájárul majd egy újabb Ilyen 
bibliográfia teljességéhez. A magyar-
országi recepció kiadása tudtommal 
folyamatban van, ą  délszláv recep-
cióval az újvidéki Tomisíav BekiĆ  
foglalkozik, míg a recenzens már 
megjelentetett egy munkát, mely 
felöleli a vajdiasági magyar nyelvű  
háború utáni  Thoinas Mann-reeep-
ciót. lpp ez utóbbi munka bizonyít-
ja, hegy a jugoszláviai magyar Tho-
mas Mann-recepció sokkal gazda-
gabb, mint ahogyan azt Matber bib-
ltográifiájában véli. 

VARGA ISTVÁN 

MEGKÉSETT BROSÚRA 

A Jugoszláv  Kommunista  Szövetség  negyedik  értekezlete. 
Forum, Üjviidéik, 1973. 

Jelentős politikai eseményekt rög-
zítő  brosúráinak az időszerűség egyik 
legfontosabb meghatározója. Ahhoz, 
hegy 'a pártszervezetteknek gyiakor-
Lati hasznuk is legyen egy-egy Ilyen 
nyomtatványbó łl, a kiadó gyors rea-
gálása szükséges. Az egymást köve-
tő  politikai események forgatagában 
h.árorahónapos késedelem sók. Mind-
azonáltal, ha reálisak alkaruink lenni, 
csak üdvözöklihetjük a JKSZ negye-
dik érbékezlebének válogatott doku-
mentumalt tartalmazó könyvecske 
megjelenését. 

Nemcsak azért, mert tudatában 
vagyunk annak, hagy a fordítás Is 
hozzájárult a késedelemhez, hanem 
mert e kéeliez vett anyag teljes 
egészében közli  sz összejövetolen el-
fogadott legfontosbh dokumentu-
mokat, s Így az olvasó összegezheti 
sz elhangzottwkat. Ezenkívül - s 
es pont a késedelemriek köszönhető  
- a most megjelent brosúra az ér- 

deldődőneik  arra Is alkalmat ad, 
hegy folyaniiatáiban szesnlélije a po-
litikai eseményeket. Az osszeliason-
litás során rnegáillapíthiatja,  mi az, 
ami esetleg változott  sz  elmúlt né-
hány hónap aLaţt. 

A közelmúltba tett kirándulás leg-
először egy megvalósult jóslatra fi-
gyelmeztet. A  JKSZ  negyedik érte-
ke7iletének részvev ői hangsúlyozták, 
mintegy megfogadták, hegy nem 
hagyják lanyhulni a pártlevelet kö-
vető  széles körű, mélyreható poli-
tikai akciót. Ezt láthatjuk a napi 
eseményekből csakúgy, mint a mér 
mégvalósult elképzeléekb ől. Így 
például fellendült a munkáslakások 
építése, egész sor éj törvényel őírás 
született, hogy csökkentsék a külön-
féle visszaélések számát. További 
lépések történtek a JKSZ osztály-
jellegének erősítésére ás társadalmi 
szerepének szabatosabb meghatáro-
zására. 
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Ugyanakkor az olvasónak szem- 
betűnik az is, hogy a gszdaságszi- 

dltás  problémaköre viszonylag 
változatlan maradt, de most más 
jellegű  hnyosságok kflcuszobölése 
került a gazdaságpolitika feladatlis-
tájának élére. Néhány hónappal ez- 

előtt az egyik legégetőbb tennivaló 
a válJalalatok zárok fo]yószásnlájá-
nak feloldása volt, míg manapság 
viszonylag többet hallunk a terme-
lékenység növelésének szükségessé-
géröl vagy a társutt munka alap-
szervezeteinek problémáiróL 

ÁGOSTON ANDRÁS 

»AZ ARANYOS ÉS  SEL YMES RENESZA NSZ 

JUGANA STOJANOVIC:  Leonardo da Vinci. 
Forum, Üjvidék, 1972. 

Jugana StojanoviĆ  könyve egy sok-
oldalú művész életének áttekintése 
kapcsán egész sort vetít elénk, a-
melybél csak úgy sarjadt a sok ki-
váló művészeti aihkotás, gondolat, 
tudományos eredmény. A reneszánsz 
vialódiságát, közelségét az írón ő  Úgy 
teremti meg, hogy  sz  ismert nevek 
mögé tényekre alapozott emberi ma-
gatartásokaj rajzol. Hadd idézzk 
kettőt a sok közül. 

»Akárhogy is legyen, dolgozni 
kell. Különben unalmas volna az 
élet. Elfonnyadnánk, megemésztene 
bennünket a csöinör..x (Verrocchlo) 

»Perugino  és dl Credi gyakran 
a szemére vetették, mért foglalko-
zik az égvilágon mindennel, s mért 
vesztegeti Idejét efféle fura tervek 
készítésére, hiszen nem épít őmester, 
hanem fest ő. Leonardo ilyenkor 1w.-
ragra gerjedt és azt felelte, hogy az 
embernek sokoldalúnak kell lennie, 
ha meg akarja ismerni a világot, 
amelyben él, ás ha segíteni akar 
embertársain.« 

De megelevenednek a kor étke-
zési szokásai Is, a díszes teríték, 
amely »mindenekelőtt a szemnek 
szóló  ünnepség«; az emberek ölt ő-
záke, sőt a táj szépségének Is  kü-
lőn szerep jut. Egybeesengenek a  

színek Sforza  herceg brdkátköntösén 
és az égen, amelyet Leonardo szem-
lél. 

»Nyugodtan  ás ernyedten pihent 
most tekintete a hegytet ők szokat-
lan alakjain, melyeket violaszín pá-
rák takarnak, s ezek pompásan be-
leillettek az olajfák, vadfügefák  ás 
a lejtőkön végighúzódó leanderek 
zöldjébe.« 

»A herceg sötétzöld brokátköntö-
sét apró rubinokkal hímezték ki, s 
ezek a drágakövek minden egyes 
mozdulatára tompán felizzottak.« 

A szellem emberein kívül a tör-
ténelmi események Irányítói Is je-
len vannak •a korban, s őt »meg'va-
lóSuĹk  A menyétes hölgy a milánói 
Storza-kastély kertjében ás  Mona 
Lisa  rátalál »credetijére« Francesco 
G'ioeonda, gazdag firenzei polgár há-
zában. 

Életet  sugároz Jugana Stojanovi ć  
könyve. Ismereteket terjeszt egysze-
rű  es7jközölokel, de nem leegyszerul-
sítve, s veszi-e írója elismerő  Szó-
nak (éri annak szánom), vagy sem: 
háziolvasmánynak ajánlanám írását. 
A fiatal olvasók - a 14-16 évesek-
re gondoilnk - kiegészít ő  könyvként 
használhatnák a történelem, művé-
szettörténet, irodalom megfelel ő  f e- 
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jezeteihez,  s segítségével a művé-
szökre, tudósokra, a polttikai élet 
iránítóira »füren'c emlékezné-
nek.  

Teiimészebessé válna,  hogy Leo-
nardo még fiatal s mér nevetnek 
Bocaocio nove)Háiin, hogy Verrouhio 
Leonardo mestere, hogy Boticelli 
nevét  da Vinciévail eg7üttlt kell em-
líteni, hogy Michelangelo alkotása 
teljében gúnyt űz a nála jóval idő-
sebb Leonardo belei zet1en munii-
bél,  ihogy I. Ferenc francia király 
olaszországi hódításai után saját bi-
rodalmába hívja meg az immár Öre-
gedő  művészt. 

A könyv érdekessége, hegy mind-
máig örökzöld művészeti kérdések-
re talál megnyugtató választ. Pél-
dául: Mi a lényegbevágó különbség 
egy 'kiváló másolat és az eredeti m ű  
között? Baj-e, ha egy művész tu-
dományosan Is képzett? Mikor lép 
föl féltékenység művész ás művész 
között? 

Számbavéve  es elmondottakat, s 
nyomatékul még a 16 oldalnyi 11-
iusztrácit is hozzátéve, megálllapít-
hatjulk, hogy Csuka Zoltán hasznos 
és szép írást tett hozzáféilhetővé a 
magyar olvasó számára. 

VIRÁG ÁGNES 

A VERS IGÉZETÉBEN  

Zaorkice.  Fiatal szabadkel költők verseskötete. 
Dom olmadtine, Subotica 1973. 

Nagy hiányt pótol könyvkiadásunk-
ban a Szabadkai Ifjúsági Otthon ál-
tal megjelentetett versantológia, mely 
húsz szabadkai fiatal, többé-kevés-
bé 'kezd ő, szerlhhorváit nyelven író 
költő  iaflko~t adja át es olvasónak. 
A szánnypróbálgatás időszaka tele 
van kétségekkel, bizonytaianságckkal, 
nyilvánvaló tehát, mekkora jelent ő-
ségű  ez a publikálási lehetőség a 
nyilvánosság előtt kevésbé vagy 
egyáltalán nem ismert versírók szá-
mára. Kilépve az ismeretlenságből, 
itt az alkalom, hegy farkasszemet 
nézzenek a világgal, az olvasókkal 
és nem utolsósorban magukkal is. 
Ez az önmegmutatási lehetőség ön-
bizalmat és erőt, bátorítást ad a 
munka további folytatásáho& 

ppen  ezért azonnal meg kell 
mondani, hogy az elhivatottság esz-
méével szöges ellentétben áh, $ azt  

megcáfoló formát öltött a versesf ű-
zet. A nyomtatvány 45 oldalas, s mi-
vel a húsz költ5nk esak egy-egy 
versét tartalmazza, meg nem enged-
hető  helypazarlásra került sor. A 
költemény címének ás a szerző  ne-
vének minden esetben külön oldalt 
szenteltek, míg egy másik oldalra 
került maga a mű. Igy, aztán egy 
rövid, négy-öt soros vers két tel-
jes oldalt foglal el. Igazságtalanság 
ez a pazarlás azokkal szemben, akik 
netán kimaradtak a gyűjteményből 
ás azokkal a »kiválasztottakkal« 
szemben Is, akik jobban, mélyebben, 
sokszínűbben vázolhatták volna fel 
költői világukat, plasztikusabban je-
leníthették volna meg egyéniségüket. 

A jövőben erre gondolnia kell a 
szerkesztőknek, annál Is inkább, 
mert a közeljövőben a magyar nyel-
vű  versválogatás Is megjelenik, azt 
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pedig egy vegyes nyelvű  kötet kö-
v. 

A szabadkai ifjúsági folyóirat, a 
Sada—Jelen ás a Subotiéke novine 
által begyűjtött versanyag tartalmi 
ás  hanguiat-vilégárâl, forrnanyelvéről 
egységes, átfogó képet adni nem 
könnyű, mert a húsz, külöiböző  
mentalitású fiatalt csak a verselés 
szenvedélye köti Össze. Hogy műve-
ikben mégis közös vonásokról be-
szélhetünk, ez azzal magyarázható, 
hogy valamennyien hasonlóan rezo-
nálnak, egyforma témákra reagál-
nak. 

A költemények zöme a szuibjeldti-
vitás, a költészet felfedezésének 
egyéni, nagy csodájának jegyében 
íródott. Ezzel ugyan kissé egysíkúvá 
válik a kötet, de érdekes megfigyel-
ni a költői eszmélés ilyen 'tömeges 
folyamatát. 

A vallomások helyenként világ-
fájdalomtól terhesek, a szerelmi bá-
nat epedő, a zaklatott csapongás-
vágy, a siettateitt világlátás, a meg-
ismerés ás a regisztrálás öröme túl-
zottan bölcselkedő, máskor groteszk, 
vagy émelygős formát ölt. E versek 
szépsége abban van, hogy a költők 
nem hajlandóak kompromisszumra, 
megálmodott-világukat nem árulják 
el, meghatóan őszinte voltuk kárpó-
tol bennünket a költemények fogya-
tőkossága miatt 

A kóitői nyelv tüözi legjóhhaú 
'ezt a sürgetett 'koraéllást. Ezért bi-
csaklik meg a szárziyalás egy-egy 
türehneUenül élrelökött jelzőn, 
ezért ütnek léket a verstestbe az ab-
szurditások ás a közhelyek, ezért 
roncsolják a szerkezetét a gondat-
lanul megválogatott szavak.  A türel-
metlen, fe]±ókozott száguldás az Új 
felé hozza létre ezeket a kissé torz 
formákat. Mert a vers, még mielő tt 
elkészülne, már túlhaladott, megunt 
játékszerré degradálódik. A tartal-
mak ás fonnák olyan intenzíven ka-
varognak, olyan nagyfcikú a nyelvi 
anarchia, hogy azt már csak a min-
denáron való újkereséssel, az isme-
retlen felfedezésének vágyával, a te-
remtésvággyal tudjuk magyarázni: 
Ez a zakiatottság sokszor erőltetett, 
a szerzők a foximabontásban tudato-
san keresik a mind távolabb eső, 
sokszor már  bizarr fogaiomipárok 
kozotti asszociáció-vliUongást. 

Tusa az anyaggal. 
A költő  dörömböl a vers 'ajtaján. 

Ha az nem enged, hát betöri. 
Olyan fiatalok szerepelnek köl-

tem'ényeildel ebben a versgyű jte-
ményben, akik az alkotás gyönyörét 
kóstolgatják, ás még ennek révületé-
ben élnek ás írnak. A költészet fel-
fedezésének autentikus dc Ăkumentu-
ina ez a kiadvány, ás az ígéreté, 
hogy a tehetséges ifjú költ ők meg-
találják hangjukat, világukat á']jtal. 

KOPECZKY  CSABA 
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LEVAY  ENDRE: ÚJ  LĚLEKIN ĐUŁAS elfogyott 
(Tanulmány) 

SÁFRANY  IMRE:  ZSOMB ĚKOIC elfogyott 
(Vallomás  Vinkier  Imre művészetérő l) 

DÉSI  ÁBEL: KORTÁRSAIM elfogyott 
(Versciklus) 

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

S.  BALÁZS G. ÁRPÁD:  BOLYONGO  PALETTA S dinár  
(tinéletrajz)  

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

7.  LEVAY  ENDRE:  FRLALOM UTAN elfogyott 
(Monodráma) 

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

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

10.  GARAY BELA:  A KULISSZÁK VILÁGÁBAN elfogyott  
(Unéletrajz)  

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

12. DÉR ZOLTÁN: AZ ELS Ő  MOHELY 5 dinár 
(Kosztolányi Dezs ő  önképz őköri ével) 

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

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

15.  BARANYINÉ MARKOV ZLATA:  VERG ŐDÉS 5 dinár 
(Farkas Béla napjai) 

16.  SCHWALB  MIKLÓS: A SZÉN 6 dinár 
(A mártír költő  Versei) 

17. FEKETE LAJOS: A BUJDOSÓ VISSZANÉZ 4 dinár  
(Onéletrajzi  jegyzetek) 

18. CSUKA ZOLTÁN: .MERT VÉN SZABADKA, ALDALAK .... 7 dinár 
(Emlékezés két életkorszakra) 

19. FEHÉR FERENC: SZABADKAI DIÁKÉVEIM elfogyott 
(A költő  kibontakozásának els ő  szakasza) 

20. LÁNG ÁRPÁD: IDŐ  ES MÜVÉSZET 6 dinár 
(Aktivista Írások) 

21.  KOSZTOLANYI  DEZSŐ : NEGYVENNÉGY LEVÉL 9 dinár 
(Költő  családon belül) 

22. DÉR ZOLTÁN: A TUDÓS TANÁR 15 dinár  
(Tones  Gusztáv élete ás munkássága) 

23. KOLOZSI TIBOR: ERZSEBETLATTOL A MAGLAJIG 22 dinár  
(Kizur  István forradalmi életútja) 

24.  PETKOVICS  KÁLMÁN: Áprilistól novemberig 15 dinár 
(Dokumentumriport) 

Megrendelhető  az ÉLETJEL szerkeszt őségében (Subotica, Trg cara Jovana Neneda  
15) személyesen vagy utánvéttel, Vagy az összeg el őzetes befizetésével a következ ő  
101 yószámlára: Radničkl univerzitet - Munkásogyetem -  Élet jel -  66600-603-661 
Postadíj:  2 dinár füzetenként. 



Megjelent az letjel Miniatürök 24. kötete 

Petkovics Kálmán 

ÁPRILISTÓL NOVEMBERIG 
(dokumentumripc'rt)  

A nagy történelmi fordulatok légkörének tanulmányozása 
mindig tanulságos ás hasznos Írói vállalkozás, ás kétszeresen 
hasznos és tanulságos, ha a történész komoly elmélyülésével, 
a történelmi adatok lelkiismeretes ás rendszeres föltárásával 
történik. Petkovies Kálmán éppen ezekre a feladatokra vállal-
kozik szívesen. Előbb A tizennyolc nyárfa első  világháború 
utáni, sok vitát keltett történetét dolgozta fel. és helyezte 
olyan történelmi megvilágításba, amely alkalmas volt arra, 
hogy eloszlassa a Zeli ć-f éle felkeléssel kapcsolatos naciona-
lista irányzatú tévlhiedelmeket. most pedig a megszállás nap-
jait vette bonekés alá. 

A háború ás a hódításvágy fe}kavarta szenvedélyek Ön-
magukban véve is hálás témái lehetnek a kutatórnuakának, 
de különösen eredményes lehet a történész munkája, ha a 
lehetőség szerint minél mélyebben merül a felszín alá, ha nem 
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 sokszín ű , 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, hogy a történész ala-
posságával ás az Újságíró kíváncsiságával feltárja azokat a 
régi okmányokat, és átlapozza azokat a régi újságokat, ame-
lyek segítségével valóban hitelesen és érzékeltet ően úgy cso-
portosíthatja egymás mellé a feltárt adatokat, hogy igazán 
folyamatos összefüggésben ás logikus magától értet ődéssel 
keljen életre el őttünk nemcsak a megszállás els ő  kegyetlen-
ségeinek, túlkapásainak sorozata, hanem a kés őbb kibonta-
kozó törekvések is, minden ellentmondásukkal egyetemben, 

rtékes,  izgalmas mű  ez a dokumentumriport , ;  hézag-
pótló is, hiszen eddig még nemigen akadt vállalkozó, aki ne-
kifogott volna e zűrzavaros id ő  hátterének felderítésére irá-
nyuló munkának. Hasznos 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. 


