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VARGA ZOLTÁN 

A TÉKOZLÓ FIÚ VISSZA TÉRÉSE 

Fekszem a 'régi ágyamon, a  trégii  szobámban. 

Tévedsz, atyám, tévedsz,  uram  'ás parancsolóm, tévedsz, vén 'rab -
szclgatartó.  Nagyon tévedsz, ha azt hiszed,  va ćban  az történt, amire 
oly  sOk  éven  át  vártál.  Bármennyire  másképp is történt  mind'en',  mint 
ahogy én Szerettem volna, hogy történjék. Azután, hogy 'nem volt  'mlás 
válasźtásom, miilt  visszatérni hozzád.  i0.sszeszedini  magam, új erőre 
kapni,  'l'rejtőzni  a... mondjuk 'Így: a  hitelez&i.m ielõl.  Vagy talán 'ne is 
csak  mondjuk.  vert valóban ők azok, a  hitelezői'm,  a véres  ikezú  'hite -
łezői'm,  ők  üIdõzniok,  ők keresnek  halálra, talán  nem is csak te tudod 
így, vén 'rabszolgatartó. 'Különben, ahogy vesszük... Mindegy, örülök, 
hogy legalább ebben hazudtam  inoked,  'legalább ennyit  imegőriztem  
magamból, abból az ellened szül etett dacból, ami gyújtó szikrája volt 
csak annak a később  másOkat 'perzsl'ő  Ilângnák,  egyetlen 'igazi, való-
ban  lki!ncseiket érő  aándékodna'k,  amiért hátával tartozom. 'Me rt  igenis 
ezért, csakis ezé rt  tartozom hálával, csakis amié rt  ott  ilchettam  a  Trá-
ciai imelilett,  aki térdre 'esve is állva  imaradt, irnig  csak halálra 'nem 'ka-
sza'b'olták  Crassus 'l'eg'ionáiusal.  És állva 'maradt azután is,  feketében  
is, mozdulatlanul, 'holta után is. Csakhogy err ől te  •mitsem  tudhatsz, 
nem tudhatod, hogy vannak,  aki ,k  térdre rogyva  tis  állva  m'aradiak,  (igy, 
ahogy án  osa'k  szerettem  volna áll'lva  maradni.  Vagy ilegalább val.amics -
két, 'egyetlen  im ,orzsányit  megőrizni az  álilvamaradásomból -  akár azzal 
is, 'hogy soha Semmit se  Ťudhatsz  meg a  Tráiai'ről.  Nem  tudhatod,  
hányszor ültem vele egyedül a vezéri  'sátorba'n,  'hosszú  éjszakákat  be-
szélgetve át,  'raibszolg'átlan  jövőről 'álmodva, vagy a  csügg'edés  mérge  
ei:len lküzdve,  'miközben körülöttünk csendesen 'aludt a tábor. A meg -
korbácsoltak,  a  görnyed'éshez  szokottaik,  ta felegyenesedi  tanulók ás 
•a felegyenesedéstől megszédülők, a maguk sem tudják  Mit  'remélők 
tábora. .A  fékezhetetlerteké,  a  bosszúszornja'soké  és 'bosszúból  megfe-
szíteri'dőké,  azoké, akiknek formáló és fegyelmez ő  bölcsessége akar-
tam  tlenini.  Ezé rt  'lettem a  T'ráöiai  tanácsadója, bizalmasa, tervei  'sugal-

azója -  hála a tudásomnak, amit  'gazdagság'odtól kaptam,  végső  
fokon tőled, ás amibő l soha Semmit se  k' ĺván'Ok visszaadni  neked. Oly-
képpen se, 'hogy 'a  Tráciafiról  ás a táboráról 'mesélek,  látszatbű'nbá'n,at'tá  
változtatva, amit büszkén szabadna 'csak az  arcodb.a  vágnom. Azt, hogy 
kikkel 'együtt ás kik 'ellen  harcottam  'án! Mert te, atyám, minde nt  olyan-
nak hallasz,  $ iolyaninãk  is  mondatsz  el velem mindent, amilyennek hal-
tani akarsz. Ezért  ihahig ,attam  minderről, s ezért 'hallgatok továbbra  is.  
Ezen'kívü'l meg minek is mondanék 'bármit err ő l? Hiszen  te  hosszú  iidõn  
át bizonyára halottnak hittél, vagy 'legfeljebb bizonytalanul  reményked -
tél csak a Visszatérésemben  iés  'a  diad'alodban,  mit sem 'tudva 'a távoli 
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Itáliában történtekről,  arrăl  a Gyűlölt Várost  szorongató veszedelernr&l, 
arnly,  bármi  távol  játszódott 'Is  il ,e töl:ed  minden, téged is szorongatott. 
Mert bármit tarts is a  Gyű'Iöt Városröl,  mégis a be pártfogód, a te szö-
vetségesed. Mindazokkal szemben, akiknek te  -  tudom, tudom, igaz-
sá.gce  ás kegyes  -  uruk és  :para!ncsolöjuk  vagy. Annyira  ligazságos  ás 
kegyes tehet  valaki, lki.nok  soha eszébe  se jjut mekérdezni,  hogy 
jogában áll-e  iigazságosn ,ak  ás kegyesnek  ilienfnii  azok fölött, akikhez 
igazságtalan és kegyetlen is  leiet.  De báb mit is  'oktatliak,  vén rab-
szolgatartó, ha 'egyszer te annyira mindent tudsz, hogy 'sohase  tud-
hatsz  meg semmit, kezdettő l fogva mindig IS  im ,indeffi  tudtál, ezért vagy  
atkailmatlan  rá, hogy bármit is megtudj.  Semmit se  magyarázok  lhát,  'még 
így  gondolatban  sem. Semmi  értel,me,  hiszen án csakis 'menedéket 
akartam  találini  nálad  - milőtt  a harcot tovább folytatnám. Bárhol, 
bárki ellen, de  m ,iindig, iolilioned.  Mert az istenekre, azaz a te 'egyetlen 
Igaz ás  bosszúál'ló  istenedre mondom, sokszor úgy érzem, án talán 
sohasem  ih ,arcoirtam  mások ellen, 'csakis  elMeinied,  'ás  amikor  'hozzád in-
dultam, úgy  beiezbem,  ellened fogok harcolni továbbra is. Ezért kar -
tam,  hogy annak láss viszont, ak'i'nk  mindig is viszont szerettél  volna 
látni. 'Eltévedt ás 'megtért  bárányodnaik,  akink  irrilinderi  tőled lopott 
aranya és ezüstje  patakokban  ömlő  borral csorgott szét, pergő  kocka 
nyomán foszlott 'semmivé a Gy űlölt Városban, örömlányok ölébe ván-
dorolt. 

De talán  hazu•d'nom  se  keH.  Valóban ez történt,  folyt  ,a  bor, pergett 
a  ikooka, visongtak  az  örömil'ányk,  amíg csak magam 'sem maradhat-
tam már meg a 'magam  tula'jdonán.k,  5 'egy  délitáliaii  'ültetvényes bir-
tokában a  ikorbáccsali i's  megismerkedtem. Nem szoktam meg az  enge-
delme'ssé.get,  'gyakran  kaptam  verést.  Fájdalmasat,  bőrömet hasogatót. 
És miközben 'hátamon csattogott a szíj, egyre  farra  gondoltam, mennyi-
re fájna  inleked,  ha •így ilátnád  tulajdon fiadat  -  és ilyenkor 'máris ke-
vésbé fájt. Néha talán kerestem is a verést, csakhogy 'mind többször 
képzelhessetek el 'Ilyen  tebatetlenül megallázo'ttnak,  s minél többször 
láthassam magamat  fmlásn,clk,  mindannak  ellentétekéni,  ami szeretted 
volna,  ihogy  legyek: nyomodba  lépőn&k,  hatalmasnak,  Ikegyesnek  ás 
igazságosnak. Mart ne tagadd, 'ezt akartad, még miel őtt te akartál 
volna hozzám megbocsátónak, jóságosnak és kegyesnek  m'egmutat-
kozni.  'Először 'ellentéted, 'azután 'ellenséged aka rtam lenni.  Ellenséged  
azután is, 'hogy nem volt más választásom,  imii ,nt  visszatérve hozzád 
porig 'alázkodni 'el őtted ás a  lkegyeidbe könyörägni  magam. Rongyok-
ban,  koldusta'rdsznyával  járulni eléd,  leborubni  előtted,  átnyaláboln:i  a 
térdedet, zokogó fejemet a  sarudra lhajtani. -  Atyám, vétkeztek az ég 
ellen ás te 'ellened 

Igy,  lígy  valahogy majd, hatásosan,  'kiszámíbottan -  gondoltam 
ott messze  napnyugaton,  mocsarak vizében  gázdlva,  tövises bozótban 
húzódva meg, gyakran szinte  ll ,át.tãlak iis,  amint jóságosan, fehér  sza-
káliasan,  lassú 'léptekkel  tkõzeledsz  fel ém. Annyira  eleven'n'ek,  hogy 
nemegyszer  bslerem'egtem, tailán  még  erősbben is,  mint mikor buj-
dosó  rabszolgálkra  vadászó  l'egion'á'riusak csörtettek  a  'rejtaikhelyem  
körül. És miközben  imagam  el őtt  lláttai,aik, csak  arra gondoltam, ‚semmi 
se fontosabb, 'minthogy 'meggy őző  iliegyek.  Bármennyire erőszakot 'kell 
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s 'tenni magamon, el kell  émam, 'hogy megbocsáss:  biztos  'ottalmazót  
csak benned  wye'rhetek.  Erre  gondIva  szálltam egy éjszakán a kalóz-
hajóra. Teljesen  gyanútla'nul,  semmit se sejtve. Vagy ha mégis  sejfet-

tem  valamit,  iliebecsüItem  'a veszélyt. Ügy éreztem, talán  imég  jó  fis,  ha 
beleélem  fmagam  a szerepembe  iegy  ‚kicsit; egyszerűbb, kényelmesebb, 
hitelesebb, mintha szünet  ii,élikü?l  'résen  ketI  'lennem. Túlságosan messze 
voltam még, nem  érezbettem ligazán, ih ,ogy  feléd hajózom. 

Később kezdett csak változni  minden.  Más 'lett az ég, mások a 
felhők, más a tenger színe, rég elfeledett  Illilatokat  sodort felém a szél. 
Száraz  homoktól  perzselt  ilieveg,õt,  'olajfák ás  cédrusok  leheletét érez-
tem  -  vagy 'csak  képztem iiinkãbb.  Mindinkább úgy éreztem magam,  
~t aki  valami számára pót olhatatlan tárgyat veszített el  inagyon  régen, 
de  csák  most vette  iészre  a hiányt, mert mindeddig  inem  volt szűksége  
ľá.  De mert észrevette, egyszerre mindennél fontosabb lett számára, 
hogy  mialőbb felfelje  elvesztett kincsét. Nem azért, hogy hasznát ve-
gye, hanem  imert  nélküle  osonikénak  érzi  tmagiát.  Hogy valaki elveszítse 
a  lbá  vagy a  1kezét,  de ne érezze  imiin ,djárt,  'hanem csak hosszabb id ő  
után  -  el tudod ezt képzelni, vén rabszolgatartó?... El tudod, hogyne 
tudnád. Éppen te 'ne lennél képes rá? Te, aki 'mindig  'i's  annyira  fortos  
voltál a magad  iszemãben,  hogy egyszerűen fel 'Se foghatod, hogy  ine 

önmagadért  'légy fontos  nkem?  Akkor  ils,  fia 'rongyokban és az éhség-
tél szédelegve térek  imeg  hozzád. Ezért  inem  értheted, miért rémültem 
meg ügy, amikor átkelve a  patakon,  amelyen túl  im,ár  a te  ilegolõi ,d,  a 
te  lajfaültetvényeid,  a te végtelenbe nyúló gabonatábláid terülnek el , 
egyszerre úgy éreztem, le  kelllene  borulnom és  miegosékolnom  a földet.  
Al'ig  volt erőm visszatartani magam,  Iiábam  mintha 'rogyadozni  ikezdett  
volna,  sztnte  már  ha'jotlam  is le,  miilkor  belém  'nyilla'l'lott,  hogy 'nekem 
már rég semmit se jelent ás nem  iis  szabad jelentenie, hogy a  łábam  a 
he földedet éri, ahogyan nem jelenthet 'nekem semmit semmiféle föld, 
semmilyen föld, bárhol 'járjak  lis,  csak a föld, 'minden föld egyformán, 
ahol  rabszolgák  él,n,e;k.  Ó 'nem, dehogy is  •érttheted  a  'riada'lmat.  Nem 
értheted,  imiiért  'rémített meg  az  aggodalmam arra a gondolatra, hogy 
talán viszont se láthatlak  imáir,  hiszen a gondosan fésült,  selym'esen 

omlá  szakállad már akkor is  iláságosan  és pátriárkásan fehér  volt, 

amiikor  eljöttem tőled.  Meg'rémÜltem, elfeledtem, hogy halhatatlan Vagy. 
Ó egek, kiáltottam föl, hiszen án  iniem  azért tértem vissza, hogy viszont-
lássalak. Bátyáim bizonyára éppúgy menedéket 'nyújtanak nekem, 
Ugyanúgy a  'keblü'kre  ölelnek, ahogyan magad  lis ten'néd.  Vagy 'lega-
lábbis  'megt ű 'rnek, ta'lán im.ég imesszfliffil  Jött  'idegen'ként  is, 'koldusként, 
rabszol gaként, ha 'nem  ism'ernak  fő l, s nem hiszik  al,  •hogy  án tértem 
vissza a múltból. Mert erre is gondoltam közben; meg arra, hogy leg-
jobb  ilienne  talán ismeretlennek  'marad,ni,  akkor is, ha életben vagy 
még,  anlkül  térni meg hozzád, •hogy  imiegszerezn ,óm  neked a viszont-
látás örömét, távoli jövevényként  'h'úzódrli  meg  oltal'mad  árnyékában a 
Gyűlök Véres bosszúja el ől  ...  És mégis, türelmetlen 'belső  reszke-
téssel, szüntelenül a bennem feltámadt hangodat hallottam, s 'hallani 
szerettem volna mielőbb a valóságban  ils. Vá'ltozette  valamit az el múlt 
húsz esztendő  alatt? Rekedtebb 'lette, reszket őbb,  sípolóbb, alcsuik-

lk-e vagy megkeményedik, mikor a  belépőban elveszebtnk  hitt fiadra 
ismersz? Belül, a szíved 'mélyén is m'eg'bocsátasz-e vagy csupán kima- 
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ritbetetlen  kegyességed  folytán teszl  'majd úgy, mintha megbocsá-
tanál? Egyre ilyeneket  ilçárdeztem  magamtól, és mert nem értettem,  
rniént  fontos nekem  m'i!nÓez, ha  csupán  oltal,rnazöként  'van: 'szikségem 
rád,  ilázasan  kezdtem el  kuta'tnii imagamban  egykori haragom után. Mind-
hiába, 'nem találtam  irá.  Még azután 'sem, begy  Aisát viszo:rtttáttam 

Aisa,  igen,  hosszú- ,hosszú  évek után első  jízben  talán a  ikalózhajó  
fedélzetén jutott eszembe. Ügy emlékszem, már közel a parthoz, 'hazai 
széltő l életre  Ike1ltve , mégis élettelenül. Épp csak  fetm'erü'lt  bennem, 
hogy netán vele  is tatálkozhatom,  feltéve, hogy a  tutajdonodban  ma-
radt. De ugyanakkor  mndegy  is volt,  viszontlátome.  Annyi év után, 
csúnyán és Öregen. 'Ment amennyire  'etképzel'hetetl'en volt,  hogy te más -

mMyen ilehess, mfnt  amilyennek utoljára  l•áttalk, ugyan'ođyan  tisztán 
éreztem, hogy ennyi 'idő  után semmi se maradhatott a régi  Aisából. 
Hyennek  is 'láttam  viszorg,  nyomban azután, hogy földeidre 'lépve az 
első  pásztortanyára értem. Testes  Ilett,  hat gyermek anyja,  ;megeresz-
kedet't húsú  ás  inogyon  rabszolga. Az a fajtája a rabszol'gá'nak,  aki:nek  
élete  eIlég tú'rlh'ető  ahhoz,  thiogy tisztetje  urát és  paranos'olóját,  amiért 
az 'kezdettő l fogva elég kegyes volt hozzá ahhoz, hogy atyai ajándék-
ként éppen felse'rd'ült fiának ágyába tegye. Akinek azután távoli etióp 
hegyekről, fekete bőrsátrak  ikõzt  'legelésző  nyájakról  és barna 'bőrű  
szabad  pásztonahkról  mesélt. Fegyveres  ideg'eneikről,  akik messze hur-
colták. Kegyes úrhoz 'és kegyes 'Úr fiához, akit anélkül zava rt  meg a 
tört nyelven elmondott  rabszolga'meséivel,  'hogy  alć'a'rt'a  volna, így un -
dítva  el a  Trác'iai  felé, azon e távolba sodró kanyaron, amely végül is 
ide tért vissza hozzád. Mert 'az  e1aka'dó  szavával, a  fOlytonm'egbicsa'k'ló  
mondataival mindenképpen  Aisa  'tanított meg  irá,  hogy az 'ember mindig 
ember, akkor is,  sha irabswiliga,  és  szítolta  fel bennem a  ilãZadás para-
zsát.  Ha nem mesél  in ,ekie,m  a  inépérlő l  és a  dúsfüvű  völgyrőđ ,  ahová 
sohase juthat vissza többé, ha nem énekel együgy ű  kántáló dalokat 
számomra érthetetlen nyelven, talán mindörökre természetesnek ve-
szem 'az  ajándékozó  jóságodat, a hatalm'ada't, azt, hogy élet ás 'halál 
ura vagy 'azok fölött, akiknek  valam'i;kor  valahol  imegvolt  a maguk dús-
füvű  vö4gye.  Vagy az  apáikna'k,  a  'nagyapáliknak,  a dédapáiknak. Mert 
mintha csak  Aisa  elveszett völgyét akartam  vl'na Visszaszerezn'i,  ami-
kor a szabadságát  ilçártam  tőled, azt, hogy az  igazi  asszonyom és a 
gyermekeim 'anyja  ilcheissen. Áldásoddal  elismert  unOkáid  anyja és 'nem 
az ajándékod csupán. Vagy 'inkább így akartam bosszút állni rajtad az 
elveszett  völgyént. Aisa  'elveszett völgyéért, de  Ai'sa  nélkül, 'mivel  A'sa  
rettegett 'a haragodtól, h ű  maradt urához, mármint hozzád, az  ig'azi'hoz,  
aki  m'egi.zette  az árát. Engedelmesen belenyugodott  'rendelésedbe,  
hogy nyájaid felügyelőjének a'ssz'onya 'legyen. Mivel te 'nemcsak  ikegyes  
és igazságos  vOltál  'hozzá, de végtelenül  bl'cs lis egyben,  tudtad,  hogy  
semmiért se 'hibáztatható, 'nem  'b&ntethető  a  Iãzadiásomérit.  Vagy csak 
nem szerettél annyira, hegy harag'od'at 'rajta  töttsed  ki? Azután, hogy 
egy éjszaka elhagytam 'a házadat és az  a;ranyaidbăl iis  sokat magammal 
vittem.  így  valahogy történhetett, hiszen te mindig  'miegmaradtál válto-
zatl'an'nak. 

Aisa  változott csak, 'ezért kellett neki 'rám ismernie. Miután el ő-
ször bizalmatlanul 'nézett rám, azzal a fölénnyel, ahogyan a megbíz-
ható  h&icselédek  mérik végig a  ikú ,szõb  elé  sz'emtelenkecl ő idegen  
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éhenkórászt, a  massziiröl jóft  és 'lerongyolódott vándort.  Mi'e&bt  meg -
kérdeztém votna  tőle, csakugyan be  vagy-e i.r'a  a  földeknek,  melyeken  
járk.  Ekkor  nyiHt imeg iaz  arca, futott hozzám és ölelt meg, h ű  cseléd 
módjára,  gazdasszonyosan,  testesen és izzad'ságszagúa'n. Kés őbb  imeg, 
nközben  a 'nyájaid  fetügyelőjén'ek iházába  vezetett,  imosd ,óVizet  'hozott,  
ét&lel ikíinâlt,  arcán buzgón  iliepergi5  együgy ű  cseiédönnyekkel, sza-
kadatlanul  fecsegett. Hogy  rniilye'n  'kegyes volt  ih ,ozzá  az Úr, mert íme  
visszavezérel-te  fiadat,  ãikit  halottnak  hittói.  Tőle tudtam meg, hogy an-
nak hittitól,  bármennyire  mondta :j$  ineked,  'hogy egyszer még visszaté-
rek,  imert  aki olyan jóságos ás kegyes, ahhoz az  Ú'r  is csak jóságos 
és kegyes 'lehet Hallgattam és  'násbem  rá,  eg$koi vonása!it  kerestem 
a  szétfolyt,  tunyáin  jóindulbatú  arca mögött, mintha annak  elilenére,  hogy 
számítottam rá, nem tudnók az  étváltozásába 'be'lenyugodi.  Aztán az 
én  lkõn ,nyeim  is megeredtek, ám  imé9sem  azért, hanem mert 'boldog 
voltam  -  boldog,  lhogy  csakugyan  viszontláthatbak.  Eszembe se jutott  
téged 'hibáztatni a megváltozott  Äisáért, iniem l'ázadoztam  a  bata'!rnad  
ellen, amivel  iiilyenné •forméltad iát,  egyszerűen csak ittam a szavait, 
ahogyan 'rólad, egyre  csk  'rólad mesélt. Valahányszor padig elhallga-
tott egy 'pillanatra,  inyomban ikérdêseikkel  árasztottam el: jó egészség-
ben őrzött-e meg az Úr,  megviselteke  a 'hosszú 'esztend ők?  Megen-
geszitelődsze  irántam és  mkor  inkább? Akkor  leszele 1kegyesobb  hoz-
zám, ha váratlanul  toppanok  eléd, vagy ha hazatérésem híre 'el őttem 
érkezik hozzád?  Á'rtaimadra lehete ia  váratlan viszontlátás öröme vagy  
kesersége?  Mintha kezdettől fogva tudomásul vettem volna, hogy 
rólad van csak szó és ez így i's  van 'rendjén. 

Később,  Aisa  házánál megbocsátó  1kegyeil ,medire ,  várva, ébredtem 
csak 'rá, hogy 'résen  ikielil  'lennem. 'Nehogy beleessem a verembe, ame-
lyet számomra 'ástál. Ekkor jutott  'osaić  ieszembe, hiogy  a  Tráciair'a gori-
dol'jak  ismét, és 'hogy csakis rá kell, csakis  irá  'szabad gondolnom, sza-
kadatlanul rá: a táborára, e csatáira, a halálára, 'a 'hatezer megteszi-
tettre a  Gapua  és Róma közötti úton, szüntelenül ott kell  ilebagniük  a 
szemem előtt, ha nem akarom  élveszítenli  magam.  -  És  'rájuk  is gon-
doltam. Amíg csak ót 'nem léptem a házad küszöbét. 

Mielőtt meg nem 'láttalak. Mielőtt  'székedbői feI:átiva, ikicsil  haj-
lottan, de lassú  imélitóság9a1 'e'l  'nem  i'ndiltá'l  felém. 'Miközben  ién ďnég  
hozzád futni is 'elfelejtettem. Álltam csak és néztelek, annyira  inéffi.ielek,  
hogy egyre kevésbé láttalak a kön'nyei'men át. 'Nem a hamisak fátyolán 
át, nem azokon át, amelyekre számítottam, s amelyeket akartam is, 
hanem a  'nemakaritakon,  az  ‚igaiakon.  A boldogokon, a nyájához és 
pásztorához megtért bárány, az ura és 'parancsolója lábához boruló 
rabszolga 'b ű n'bá'nó  könnyein  át. Mert akkor, mint 'a vihar, 'egyszerre 
egész testemet rázni  ikezdte  a zokogás, csak 'úgy magától, minden 
akarás ás megtervezettség  'nélikül,  te  im ,eg  lehajoltál hozzám és fele -
maItól  a földről. Ekkor 'láttam csak az  arcodat,  az atyaian jóságos te-
kintetedet és benne a 'magamét, a  rnegtörtet, iaz alázatosat,  a  gyű 'lö-
bebesei,  nem a tükörképemet a szemed  bogarában,  hanem az arcom  
isszfényét  az arcodon, amely elárulta  iniokem,hogy  most véglegesen és 

menthetetlenül 'olyannak  Iálsz,  amilyennek mindig  lis szerett'éi  volna 'látni, 
olyannak, amilyenként a  T'ráci'ai  'legyőzött harcosai sohase 'néztek a 
legyőzőjükre,  -  akkor se, ha kegyelemre ítélték Őket. Ekkor értettem 
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meg, hogy amióta csak  imiesszi föIdiői indultam  feléd, egyet akarok 
csak,  visszatárni  hozzád,  ileboruloi  előtted és sohase menni el többé. 
És egyszer 'Olyan  ilenini, mn1  (te vagy, jóságos, bölcs, (igazságos és té-
vedhetetlen. 

Fekszem a régi  ágyamon,  a régi szobámban.  

Délfelé találtk  rá. Semmit se rúgott  iki imega  alól, egyszer űen 
csak térdre ereszkedett, elengedte magát. Vagy  ikább lúgy  hatott, mint 
aki mindenáron  térdetni  akar, s ezért feszíti meg az ablak rácsára 
erősített övét,  amly testsúlyát  megtartva,  mega(icadályozba,  hogy térde 
a földet érje. Térde és a szoba földje  ikõzt  egészen  keskeny irésnyi 
‚evegő  volt csupán. 

1974. 

484  



TOLNAI OTTÓ 

VERSEK  
(részIetk  a rekapitulációból) 

 

hordom 
a tejet helyetted 
kislány 
most már hordani is fogom 
örökké 
piros  ka.ndliban 
nem tekszel a tiszafenéken 
mily zöld az iszap 
fenn a kékben sem vagy 
az angyalok 
újságpapírosra csavarnák hajad 
hordom 
a tejet helyetted 
kislány 
piros kandiiban 
mily zöld az iszap 
mily kék az ég 
a kékben sem vagy 
mily kék ez ág 
piros  karidiiban 

 

koponyaformájú nagy kavics 
tele furcsa Iyukkal 
s a lyukakban egy-egykis fehér kavics 
meddig forgott e fej patakok fenekén 
míg minden lyukba 
be nem  vackor!t egy-egy kis 
bölcs buddha 

ĺcJ  

langy 
nyári éjszakán 
a fűben 
szétvetett lábakkal 
ha vizelsz 
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s arcod az ág felé emeled 
több vagy a csillagásznál 
a forró vízsugár a földhöz hegeszt 
a föld a langy levegőhöz 
a jegeces égbolthoz hegeszt 
mennyivel több vagy a gukkerozó csillagásznál 
méhkasba tévedt puha egérke 
nyelveden viaszmorzsával 
az elsó szúrás 
mert  méhet ny&téJ 
méhet nyeisz a levegővel 
forrósága kellemes 
a többi már 
langy 
nyári éjszekán 
égi csalánban 
hegesztőpisztollyal kezedben 
halálos 

 

egykor bátyám Is verseket írt 
most böblinganben 
egy óríási mosógépben 
tankalkatrészeket mosogat 
realizálnom kell az ő  opusát Is 
miben türödjek 
versalkatrészeimet  miben türösszem 

 

festő  barátom meséli 
találkozott köcsöggel 
gyerekkori pajtásunkkal 
viWanyszerelő  
valahol topolya körül 
köcsög kiáltotta örömében 
köcsög 
köcsőg  
köcsög megsértődött 
van nekem tisztességes nevem 
bocsáss meg köcsög 
köcsög bocsáss meg 
majdnem összeverekedtek 
tatán már a kés Is előkerült 
de akkor szerencsére köcsüg elérzékenyült 
fessél nekem egy köcsögöt mondotta 
egy igazi köcsögöt 
Jó testek neked köcsög 
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egy Igazi käcsög& 
egy igazi köcsögöt 

köcsög 

 

enyvlapok vitrázsa  
nagy fekete eprek  zuhogása 
angóranyúlsörét-pergés 
egy öregasszony hajszálvékony görbe bottal 
fenyegeti a felkelő  napot 
enyvbűz 
istentelen enyvbűz 
ha valamiért 
akkor a finom fafelületek végett 
van a világ 
ás legyen 
legyen enyvbűz 
istentelen enyvbűz 
angóranyúlsörét-pergés 

 

első  verseimet olvasgatom 
hasonlóakat  szeretnék Írni ismét 
hasonlóakat  ezután már mindig 
azokra a itizenéves kis/án yokra emlékezem 
szeretnék elutazni zágrábba Ijub//anába 
barátaimra Is emlékezem 
és persze olvasok 
egy  iábszé/jegyzeMt olvasok petrus b oretrő/* 

még egy íábszéíjegyzetat olvasok petrus b orelrő/* 

olvasok olvasok: Gde Ja život? 

I 

két-három pillanat 
a tengeren 
éjszaka a víz roppant bivalybőre 
a hegyek vakrámájára feszítve 
az első  ibolya az öbölben 
forró kavics-csontok 
homokszedő  bárkák között hanyatt biciklizve 
egy kis szigeten munkát keresve 
semmi több 

• Marko Ristić  Književna  politika Prosveta 1952. 
• Marko Ristić  Turpituda Liber Croaticus 1972. 



rj 

néha  még elsétálok 
ahhoz a kiLrakathoz 
hosszasan nézem 
a fürészporrai törnät szalámikat 
gyomormirigyeimet már nem ingerlik 
ifjúkorom adamant-rudai 
nézem őket 
hosszasan nézem 
hallom 
benn a hentes 
hallom 
künn a hentes 
csontra  csap 

 

bamba járókelő  
baná.nhé  Ion 
üvegpapírdarabkán  
vágódik hasra 
csörrenve 
lobbanva 
a hajnal 
egyszer ha észrevétlenül 
hatolhatna 
előîie  
hátra a szürkületbe 

 

sosem engedni Ici most már kezedb ő l 
az ólom gyalú szarvát 
de csak gondolatban 
gondolatban Is csak elvétve 
lökni rajta 

jól emlékszem még 
körmömmel vájłern az ólomtojásba 
vártam hogy oxidálódjon 
majd űíögettem e körmenetben 
végre satuba került 
satuba akár az a gyűrött tojás 

sosem engedni ki most már kezedb ől 
szarvát 
de csak gondolatban 
gondolatban Is csak elvétve 
lökni rajta 



12. 

Azt hiszem, hogy bizonyos területeken, különäsen a muzsiikában. 
el'engedhetetlen{'I szükséges a visszatérés a !klasszikusokhoz, mert 
véget ikoH vetni az eredetiség medd ő , semmire sem vezető  hajszolá-
sának. A film messze van még ezekt&l a problémáktól, mart vélemé-
nyem szerint a film mélységesen 'maradi, konzervatív m űvészet. A fil-
mesek sokkal messzebb elmehetnének, mint amennyire elmennek. Két-
ségtelenül nem volna kellemetlen täbb őrültséget 'látni a vásznon. 
Legalábbis érdekesebb volna inézni a filmeket. Vannak, akiik azt állít-
ják, 'hogy én ilyesfajta Őrült filmeket csinálok, de úgy 'látszik, nem ve-
sziik észre, hogy ebben a tekintetben 'eddig mennyire féken tartottam 
még a képzeletemet. 

(KubriOk)  

nem bírom hallgatni  csajkovszkij muzsiká ját 
pedig Ismertem leningrádban egy lányt 
csajkovszkij  szülőháza mellett lakott 
nem bírom hallgatni habár szeretem 
sokszor felteszem lemezjátszómra 
a hattyúk tavát 
az olasz capricciót 
a vonósszerenádot 
sokáig azt hittem hibásak lemezeim 
durva Por hullott közéjük vagy a gyerekek 
firkáltak rájuk gyémántdarabkákkal  
alkohollal mostam őket 
újakat vásároltam 
kaptam is egy-egy példányt  
sercegnek 
csörögnek  
mind hangosabb csörgés 
hallom 
már lemez nélkül is állandóan 
ahogy csajkovszkij  eszi a papirost 
közöttük kottapapirosokat is 
teleírt ko.ttapapirosokat 
hallom 
látom is újabban az őrült csajkovszijt 
egy túlkeményített mozivásznon 
ahogy zabálja a papirost 
elviselhetetlen 
zene ezüstpapirosit enni például 
mint film 
csajkovszkij  kevésbé kellemetlen 
mint vers 
nem vers 
eszi 
a hattyúkat 
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hársfák a nagy esőben  
szaladunk feléjük 
alumínium bögrékkel 

 

puskaszar  

 

hárornéverţkint hurcolkodtunk  
szétcsavarozható fehér konyhaszekrényünk 
egy-egy darabja nehezebb volt 
a piramisok  kockáinál  
melyekkel a kis fáraókat körülrakták 
nehogy egyik  tülökän  be- 
a  másIkon  meg kifolyjon a homok 
észre sem vettük  húgomat 
a fiókban a papirosok alatt 
az egyiken azt írta adó 
•  másikon imacédula 
•  harmadik papiroson meg azt itta  amnestija  

 

a jég szoknyácskája 
a törzseken 
benn az albérlők 
nyakig klorofilban 
a földet egy helyen 
fácán sarkantyúzta meg 

 

a tavasz már itt van 
ás éri 
az idén agy kicsit kések 
ugyanis minden évben 
Száz verset teszek 
patinazöld patái elé a sárba 
hogy  langykalauzom  
• rnegfeąelőeket kílyuggassza  
• ltõbbít  pedig átengedje lösznek 
már itt van 
sietnem kell 
még hiányzik néhány vers 
még hiányzik néhány vers 
lesz lyukas 
lesz lősz 
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langy 
nyári éjszakán 
vörös rózsa  markol  
egy omladozó oszlopot 

denevér  cincog  
a feldobott 
óriás  krombimiciban  
óriás denevér  cincog  

 

nő i  hátsókként  
nevetnek a  kukoricásból  
míg a göröngyös úton  masírozunk  
hol  maid  a tábort felütjük  adorján  felé 
a tökök 

 

az almárium felső  fiókjában őrzöm 
a  ver.s&mről  írt kritikák egy részét 
néhány elkallódott 
s biztosan van olyan Is amely elkerülte figyelmemet  
rendezrzem  kellene már ezt az anyagot is 
mert vannak anyagok  amayeket  mér rendeztem 
külön rakni az elismerőeket 
amelyek elismerően szólnak verseimről  
elismerően rólam 
külön rakni az  elmarasztaióakat  
amelyek  elmarasztalóan  szólnak verseimről  
elmarasztalóan rólam 
Ismét külön amelyek  elmarasztalóan  szólnak verseimről  
ellamerően  rólam 
külön amelyek  elismerően szólnak  vers&mrőJ 
elmarasztaióan  rólam 
természetesen külön amelyek nem vesznek  tudomást verseimről 
vagy nem vesznek tudomást rólam 
nem tesznek  különbséget 
vagy Igenis különbséget tesznek 
külön a mélyen  szántóakat  
külön a felszínen  mutikáikodóakat  
külön a  magám"éieményekeî  
ás külön  a'kü/önvélernényeket  
de az Is meglehet nem kellene szétválasztani Őket 
inkább valami megfelelő  dobozt szerezni nekik 
csizmám doboza tán megfelelne 
ás hurcolkodás vagy árvízveszély idején 
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műanyag zacskóba dugni 
ezt a számomra oly nagy kincset érő  paksamétát 
ás természetesen átkötni  maniüával 
átkötrri aranyrnani/iával  többszörösen Is 

 

a ho/dviiágban 
kocsik vonultak tán 
púposra pakolva szalicillal 
vagy emberek szaladtak 
tele geleb 
te/e marék szalicillal 
a mezőn át 
a holdvilágban 
zimonić  alatt 
vagy csak a szik 
a sziksó csikorgott 
mint télen. 
ha kiszaladsz meztéliáb 
az első  hóba 
Ó az első  hó 
nem  volt időm lehajolni 
ujjaim között simogatni 
simogatni megkóstolni 
szöktem a rokonoktól 
a birkákat a mezőn hagyva 
de apám már nem találtam otthon 
elvitték 
elvitték szalicilárusítás miatt 
megőszüitünk  kisfiam mondotta anyám 
án csak eze/adtam az ökörnyálban 
án csak szaladtam az ökörnyálban 

 

pénzt kell szereznem 
Jövőre bár 
kisfiam negyedik születésnapjára 
az idén ugyanis 
éppen nem volt pénzem 
minden jel arra mutat 
hogy nem igyekszem 
nem igyekeztem eléggé 
nem igyekeztem ahogy egy szü/őhöz illik 
jövőre természetesen igyekezni fogok 
igyekezni ahogy egy szülőhöz illik 
ás pénzt fogok szerezni 
negyedik születésnapjára 
hogy ,elvezethessem 

492 



a gyertyáshoz a duna utcába 
ez az üzef foglalkoztatja legjobban 
különben ó sem szeret ebben e városban 
bevezeem  
a kis fahéjszín boltba 
válassz 
mondom majd neki 
nyugodt nagyvonalúsággal 
hisz farzsebemben Pénz lesz 
válassz 
és én  megveszem neki 
válasszon bár 
égig érő  
körülérhetetlen gyertyát 
jövőre megveszem neki 

 

az ólomkäpet feldobta 
a nap megnyúlt 
elvékonyodott 
Üstökös!orma sárgarépa 
mintha csak cézanne szavai 
jutottak volna csöpp eszébe 
ez ófomkäpieżit& agy időben 
Eljön a nap, amIkor egyetlen murokrépa, 
amit egy festő  festőszemmel néz meg, 
forradalmat idézhet elő . 
az  ólomköpet feldobta 
majd többször földhöz csapkodta 
a már ősz nyuszit 

sárgarépa 
le'hérrépa 
semmirépa 

 

érdekes átolvasni verseskönyveimet  Is 
az iegyknek például siráiymelicsont a címe 
három péidányom van belöle 
rajzok  Is vannak benne 
boldog vagyok hagy a címadó versíkét 
felvették a világirodalom gyängyszemei sorozat 
verses vi/ág járás című  kötetébe 
ugyanis ifjúkoromban lalyan 
cendrar-michavx  típusú költő  szerettem volna lenni 
és azóta Is állandóan úgy érzem magam mint aki 
holnap messzire nagyon messzire fog utazni szüleivel 
avagy szülei nélkül 
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Az EXCELSIOR terasza alatt 
finom hússzín lécekbuil 
nm'ancsosiádákaít  építettem satöbbi 
ilyen egyszerű  kis könyveket 
kellett volna csinálni 
igaz a gogol halála ilyesmi 
egy pohár vízről kellett volna írni csak 
van agy könyvem amelyet meg barátommal írtunk 
phos  
nézem tényképünket a borítólapon 
legnagyobb hatással 
hogy immár agy kis vailomássaI sem maradjak adós 
a zágrábi olvasóterem könyviit t/ének halk búgása 
volt käitészetemre 
tehát az a lift és nem más 
emlékezem még amikor a doreen 2t ő:t írtam 
csibuk lefordította a verset doreennak angolra 
ám amint később mesélte 
át kellett köřtenie kissé 
át kellett költenie 
ki kellett hagynia 
hozzá kellett adnia 
no meg hát angolul sem igen itudott még akkor 
azóta természetesen már minden nyelvet beszél 
emlékszem úgy volt hogy a 64-es újévet doreem7aJ fogom várni 
tavaly amszterdamban sokszor gondoltam arra az indonéz asszonyra 
néha egyszerűbb dolgokat akartam 
csinálni mint a költészet 
néha összetettebb dolgokat akartam 
csinálni mint a költészet 
és elmúlt az élet 
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UTASI  MÁRIA 

KIÁLTVÁNY 

Negyven napig feküdtem a nedves avaron. 
Csupa víz lett a ruhám, elvesztettem az 
egyik fülbevalómat is. Arra kárhoztattak, hogy 
itt rohadjak el. Ez ellen a leghevesebben 
tiltakozom. Tegnap töltöttem be x élatévemet 
a rokonok és az ismerősök örömére. 
Egyáltalán nem szeretem a nyúihóst és 
megrögzött ellensége vagyok minden őlésnek. 

A BÉKÉRŐL 

Még nem késő  
dobd el fegyvered, siess ellenséged elé, 
kässétek meg a békét. 

Kössétek meg a békét 
ez elsó szerződéses alkalommal 
vereség nélkül, rajtaütésszer űen. 

HOGYAN  KÖSZÖNTSELEK 

Tavasz rejti el arcod 
sugára  áttör 
egy virágzó ág formavilágán 
Bujdokolsz előlem 
s rügyekben łalállak újra 
félig-ember félig-virág testtel 
Simogatásomnak  mely üveghangjával 
mozdulatomnak milyen zené jével 
köszöntse!ek 
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RÓLUNK 

A Kapu mind a négy égtáj felé 
szoros vasakkal bezárt. 
Taláros főpap jelentette i/lőn: 
sem Északnak sem Dó/nek 
nem repülhetünk. 
Így rekedtünk meg. 
Kívül minden elérhetőn ás ígéreten 
egyszínű  térbe;zártan. 
Mosolyunk  sem valódi. 
Könnyünk  sem igazi. 
Reményünk sincs. 
Íme, őröket állítottak elénk' 
hosszú sorokban. 

JEL 

Az ellenség szeme villódzík 
az erdő  lúdbőrző  homályán 
elfogatásomra készen. 
Megszaggatásomra itömek. 
E/adná  nak egy lyukas garasért. 
Felkö;tn'ének az első  jegenyére. 
Bennem a léilek 
éber itOzcsóvákkial messze utakon jár. 
Bölcs parancsolat, szent kárhozat; 
remény a reménytelenség fekete tollával, 
bóbitás kin 
ás bujdokió fájdalom 
az elárult becsület. 
Mutasd meg, kardod mennyitér. 
Emeld magasra és sújts elleneidre! 

ARC 

Fekete ég 
Néma harang 
Szorosra zár 
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JÁTÉK 

Nincs annál gyönyörúbb mikor 
nagy tétet dob be az ember 
jókedvből istenigazából 
százados tölgy muzálkás csillag alatt 
veszíthet-győzhet 
lépésről lépésre fogadja a kihívást 

-nem szökik -meg s nem adja föl 

SZERELEM 

Koponyámban a Tavasz 
ősgyökerekkel szívvírágokkai 
habzík 
Sz/várván  y-kacsokkal 
bont 
szárnyas oltárt 
hétszínéiben  hét madár 

AZ  ÁLLANDÓ 

Megtalálta helyét 
mikor csillagörvények 

[rengetegében 
szótlanul melléd ál/t 

VÁLASZTÁS 

VERS 
A RÜGYFAKADÁS 
CIKLUSBÓL 

a világ nem változik -értem 
-én sem leszek a-kedvére 
törvény aki bírja marja 
elválik majd melyikünk az erős 

Énekek énekének 
Sugárzó jegyese 
Salamon kertjének 
választott vesszeje 
föl ne serkentsétek 
szí rom rag yogá ssal 
föl ne ,ébresszétek 
só/yomra célozó 
mirha ás arany 
vállán a szűzgalamb 

1974 

Ó ez az év 
merő  zsongás 
illatok újúló násza 
egy Szép hajában 
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CAIDOS  TIBOR 

A PÁRIZSI ÜT  

PLsztafi  mérnök fokozatosan  •mérték'I'etességr'e  'szoktatta.  »Engedned 
ke'l  a 'kis,  jeent'ékteIen  ügyekben, mert  ezzl osak  'növeled tekintélye-
det, ugyanakkor  csökken'ted iaz efl'ená'l'lá'st  a  jefen'Ďősebb,  valóban fon-
tos (kérdéseikben.« Persze 'nem adta be  legyból  a 'derekát. Évek 'múltak,  
mfg  nemcsak a 'mérnök, de  iküilsõ, társadalmi  változások 'nyomására 'né -
miteg  'megváltoztatta a  munkastí,lusá't. Viszont  minden visszautasított 
vagy 'módosított 'javaslatát elvesztett csatának  Ikõnyvelte  el, mely sebet 
ejtett  iévtized ,ek alatt kialakult vezető i  Ibüszkeségén.  Csak a nők, a  ci -
nos nők tudtak  fájdal'omtmentes'en  változtatni  véleményén  és  'elképze-
tésein.  Aki 'közvetlen  fel'ette:sét  'Is  imegke ,rülve  ás annak haragját is koc-
káztatva 'személyesen merészelt 'hozzá  ibokop ,ogtatnli,  'ritkán jött  iki  tőle 
üres kézzel.  Egy  szép mosollyal,  ikiflivó  pózzal  e*őadott  kérelemnek 
sohasem tudott 'ellenállni, ha pedig a 'n őt  ikerült ikiesit megsImogatnhla  
és  megcsăkol'nla,  nem  is  'esett 'nehezére  megvltoztatni  a Saját vagy 
más 'el őzetes döntését,  i'ntézkedését.  Mindig úgy 'érezte,  -  de ezt még  
barátj.ai'na'k  sem vallotta be  -‚  'hogy agy szép 'n ővel eltöltött kellemes 
öt 'perc, 'még ha nem is 'bírja :lefektetni,  többet  jelient  számára, mint  
piszlicsár  ügyekben a saját vagy más felelős személynek az 'Igaza. 

A 'nők! Hát azt  imost  sem bánja, amit a  n; kk ,ei  tett. Ha valamire 
is  szívesen  gondol  vissza,  akkor éppen azokra a percekre, amelyeket  
velük  töltött. Meg 'arra, hogy 'kevés alkalmat szalasztott 'el életében. Ő  
az  :a'lka'l,makat  teremtette,  lhia 'n'em  adódtak... Csak Hermina, ez a Her-
mina bántja önérzetét. 'Még a 'kövér Anna idején  is  megkísérelte fel-
venni a kapcsolatot. De csak az  'utcá'n ta'lálikozhatott  vele, ha  fél'része-
gen  az  isk'oláj.a  felé 'hajtott  iés megleste.  Akkor 'már saját gépkocsija 
volt, egy 'kis skatulya,  de  akkor az Is számított... Nem egy  inő jét  'úgy 
szerezte, hogy valahonnan hazavitte. Akkor még 'buktak 'a 'kocsira a 
nők... de Hermina, az 'nem. »Majd ha olyan Óriási  Chevrolettje  lesz,  
Kolábrics  úr,  amilyenBket  az  ameri,kai Ťi'l'maken  mutogatnak, akkor ta-
lán  . . .»  mondta 'neki egy alkalommal 'halálosan komolyan, és ő  akikor  
az ingét  iis ilevetette  volna, 'hogy akkora autót szerezhessen, pedig tud-
ta, 'hogy az asszony csak  gú'nyolódik  és nem az autójával  ininos  kibé-
külve, 'hanem őt magát kellene kicserélni, hogy hozzá méltó 'legyen.  
»Sohasem mondk 1 ,e  magáról, H'ermi'na»  - válaszl,ta  a 'sok  Ikonyaktól  
felbátorodva. »'Ez a  imaga  dolga»  -  felelte az 'asszony 'és faképnél 
hagyta. Egy alkalommal  aultójával  'követte a gyalogosan hazaigyekvő  
asszonyt,  lakit  'ezzel csak  bossza'ntoą t,  mert 'az utcán felt űnést 'keltett az 
alig mozgó járm ű . A kaput úgy csapta be maga mögött  Fejémé,  hogy 
hátra sem nézett. Mégis jólesett neki, hogy 'negy'edórá'n át 'nézhette 
alakját, 'élvezhette mozgását és viszonylagos közels égét. 
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•  De •i'Iyen ostobaságokat jbzanori,  'nem 'követelt el, és a lkõvétkezô 
napon 'illedelmesen bocsánatot ikéM. Azt remélte, hogy konok kitartása 
egyszer imégis 'meghozza gy&mölcét, de tévedett. Valaki más többet 
jelentett nála Her,m'na 'életben, imert fréj'hez im ,effi ... Férjhez imerit és 
ezzel - úgy gondolta - le 'is zárult iez 'a fáj•dal,mas történet. Pusztafi 
a tanója, imillyen napokat élt 'át akkoriban. El őször is beteget jelentett, 
aztán meggondlta magát iés üzleti útra indult 'Hörcsög'gel 'és Puszta-
fival, 'hogy távot legyen flesége 'szemét ől, mert 'úgy érezte, hogy köny-
nyén 'l'elel'ezhe.ti imagát, hogy nem itudja tovább játsza'n'i szerepét. Mert 
felesége 'már 'tudta, vagy 'sejtette n őügyit. 'Megvetette 'érte, de t ű rte, 
mert nem iizg ,atták túlságosan az ä testi kapcsolatai. De •ja'j ilett volna 
neki, ha 'rájön erre 'a balga 'szerelmi li;stóriér'a. Ha 'rá'döb'ben, hogy 
neki igenis van il ,alke, de abbél nemcsak •ő , im,e,g gyerekei, hanem egy 
másik asszony is ré'szesedîik... 

Beültek 'a 'kocsiba és eutaztaik 'egy távoli Mi'dék're. Hörcsög 'renge-
teg íztelen viccet imiesé ,11, 'félfül'le'l sem hall,lgatta őket, mert képtelen volt 
figyelni, vagy - szokása szerint - 'nagyot 'röhögni 'agy jó poén'on. És 
Pusz'taf I is némán im,eredt az 'országútra, 'hosszú ki l'om'éterken át egyet-
len szót sem szólt, úgy viselkedett, mintha hasonló bánat gyötörné, de 
nem kérdezte tőle, mi némította el, saját nyava'lyá'j'á'ba iroskadva ült a 
kényelmes hátsó ülésen. Aztán abban a kis szerbi'ai városban Olyan 
hévvel mulatott és törte vle együtt 'a poharakat, mintha Hermina há-
zassága neki okozott volina 'keser űséget. Va'jon emlékszik-e azokra a 
napokra a vele szemben ül ő, álom ellen küszködő , Ősz fej ű  barátja? 
És ha igén, 'most annyi 'év után haj'land&e őszintén felelni? 

* * 

- Brú'nó,  emlékszel-e arra a 'három sabáci 'napra? 

Pusztafi összeráncOlt hom'lokkal, .ldal'ról  'sandított barátjára: 

-  Te imég mindig 'időgépet 'játszol, Vince? Igaz, ez mégis jobb a 
v,ilágfájda:lma's fil'ozófiá'dnál. 

-  Arról a három sabáoi napról kérdeztelek, B'rú'nó. 

• Pusztafi  a vállát vonogatta. 
-  Valami irómiliik ... De miért eka'rod tudni? 

• -  Csak úgy... Eszembe jutott, hogy sohasem kérdeztelek meg, 
mi történt veled azt 'megel őzően. Mert én voltam bánatos, mégis te 
voltál az 'e'lkeseredettebb. 

-  Ha 'el'kesered'tem, akkor azt b: izonyára inem a te 'bánatod okoz-
ta. Lehettek nkem i's 'p'roblémá'i'm, 'nem gondolod? 

-  Hát 'éppen 'ezt kérdezem: imi váltotta ik.i benned azt a búvalbé-
leltséget, amit olyan eredeti módon 'vez'ettél 'le. 

A mérnök fö'l'eszm'élt: 

-  Áhá, most 'már 'emilékszem... Nagy imuri volt 'az... csoda 'nagy 
miuri ...  de 'hiányoztak a 'n ők. Ugye nem volt ikõzõuü,nik nő? Persze, 
olyan iigazán imagyarosan imulattam. Az a hlybéli  társaság csak tátotta 

a Száját... 
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Kolábpics  tapsolt a  pnoériőnek,  majd  arrkor  az unott arccal  kö-
zedett,  az üres poharakra mutatott: 	 - 

-  Az elvtársnak  lkiszáracit  a torka.  - -  mondta  'Pusztafiboz in-
tézve  szavait  -‚  és azonkívül  imég  télre 'Is beszél.  

Pusztafi  adta a  sértődöttet: 

-  Ezt már  inem  engedem, Vince! Még 'két  Kolá:bricsot  'Is az asztal  
alá itathatnék. 

-  De válaszolni 'mégsem tudsz a  vlág'osan  feltett 'kérdésemre. 
Vagy Olyan nagy ügy volt, 'hogy még most 'Is titok? 

Nagy ügy? Már 'nem is emlékszem...  Lehel,  hagy akkor úgy 
tűnt nekem. Igen, valami réml'i'k. De hogy 'Igazán nagy ügy 'lett  voira...  
egy nyavalyát.  

-  Nő  volt?  

- Ohüm. 

- ~ ,márki!  
—Tamara!  

Kolâbrics im ,eghãkkent. 

- Má'r  akkor?  

-  Igen. Még  et&bb.  

Ha nem 'lenne egyéb bajom, most  rneiepődnék.  Az én orrom  
e&tt... 

-  A te  vezérigazgatói  orrod el őtt... de azt az esetet azért ne 
sajnáld tő lem.  

- Tarnarával? 

-  Nem, .a  1érj'évl ...  'meg az én feleségemmel.  

-  Botrány volt?  

-  Ajaj... de  mHyen...  Majdnem válás lett bel ő le, méghozzá 
kettős.  

- Verekedtetk? 

-  Mit  képzelsz?! 

-  Nana, egy úriember 'Inkább verekedjen,  mint  más asszonyával  
hátjn. Küönösen  ha ő  maga is 'házas...  

-  És különösen ha az igazgatója titkárn őjét szedi  ile  a  'lábá-
rél,  ugye?  

-  'Na igen, egy úriember...  
-  Egy úriember 'tekintetbe  vesź i,  hogy igazgatójának  i's  fáj a 

foga arra a pipikére.  

-  Azt is!  
-  De neked errő l  ha'l'lgatnod 'RétI,  mert amit te  m űvéttél! 

 —Az'más! 

-  Miért más, a  ikõvár  Annának nem volt férje?  
-  De volt... csak  :millyen.  És  ikülõryben  'Is,  iki  mondta, 'hogy én  

vlaiha  is úriember voltam?  
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• -  Hát 'azt nem  'keH 'bizonyíta'nod  Hogy  iki voltál, azt  imár Ukrajná-
ban  is láttam.  

-  Te sem voltál  Ülönb, Brúnć .  És a többi hozzád hasonló ura-
ság 'sem. Csak én nyersebben, 'nyíltabban, mondhatnám  őszi'ntébben  
csináltam.  

-  Ezek  lszépítő  jelzők, Vince. A  vailóság 

-  A valóság ugyanaz volt, 'mink a ti  'esetei'tekben. Osak  a tiszt 
urak velünk hajtatták fel az  áldozatkat,  bort 'ás  pálinkát  'itattatok velük 
és aztán zárt ajtók  imõqõtt  játszottatok. Én meg •a fatövében, 'a hóban, 
ahol értem. Proli módon  

-  Hogy  proli  'módon... Még jó, hogy ezt 'nekem mondod és nem  
valamelyiik evtársadnk, imert  az sértve 'érezné  imagát. 

-  Miért? Én mindig proletár voltam, most is annak érzem magam.  

-  Ezt csak az utóbbi időben  hangsülyozod,  Vince. Mégis hatott 
rád ez a mostani  kLíma.  Nevelődsz! Vagy csak 'ravaszkodsz?  

-  A 'r'avaszkod'ás  ikora Ileijárt, Brúnó.  Most 'már  wincs  semmi ér-
t8lme.  De elsősorban nem érzem szükségét. Amit mondok, azt úgy  Is  
érzem... Ha akarod  imost,  itt ebben a büdös  lkocsmãban  is elkiabálom: 
»Proli voltam és  ima lis  az vagyok.»  

-  A  iki,áiltásod  már csak a :pincérnő  halilhatja,  az pedig alig kí-
váncsi az  érzel'meidre. 

-  Neked beszélni falra 'hányt borsó.  
- Most éppen ez a 'szerencséd!  

Nagy  szerencse, igazán nagy szerencse. De  Tama'ráért iki  kel-
lene  tekernem  a  tnyaikad. 

-  Késő , Vince, nagyon késő ... Azóta már sok Víz folyt  ile  a 
Dunán.  

-  Késő , valóban késő  -  sóhajtott  beletörődötten  bólogatva  Ko-
lábrios,  eztán lehanyatlott a feje 'és félálomban sz őtte tovább önmagá-
nak a múlt meséét.  

* *  

Tehát az a ringyó Tamara az orránál fogva vezette. Tehette, mert 
az apja miatt 'Igyekezett rendesen  viseLkedini azza'l  a  Iánnyal.  Senkivel 
nem volt több kedvező  helyzetben,  mnt  éppen vele, de fegyelmezte 
magát. És ha 'ez mégsem egészen  sk'erült  és keze  önikénteleniil i's  tilos 
helyekre tévedt, olyan  iszemieket  meresztett rá  Tamara,  'mink aki a  l'eg-
ősziin'tébben csodálkozik,  hogy 'komoly ember létére  ;iilyen  mélyre süly -
łyed. Amikor  'aztán férjhez ment, sokkal  :szabadabban  viselkedett ás Ő  
Is  'bá'trabban  kezdeményezett. Már 'nemcsak a 'szemével hárított Tamara, 
de a Száját  is  kinyitotta, hogy vihogva mondja: »Ez nem tartozik a k ő-
telezettségeim közé,  gazgató  úr!» Vagy máskor: »'Nana, ez nincs ben-
ne a  azabá'lyzatba'n . . .»  »Csak ez a hiba, Tamara?  -  igyekezett  felül-
kerekedni.  -  Akkor a szabályzatot  i's iUgazí.tfiatjuk.«  És együtt nevet-
tek, de tovább  iem  jutott. Bele kellett nyug'od'nia, 'hogy Tamara erköl-
csös  inõ,  h űséges feleség ás  ilegfeljiebb,  ha nagyon jó a 'hangulata, en-
gedi 'meg, hogy igazgatójának keze a tilosban  tapogatózzon.  És most 
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kit Ĺ nt,  hogy csak számára  volt  tabu és ez az alattomos róka, ez a ma-
gát mindig  kihangsúlyozottan ériembe'rnek  tartó  Puszt'af.i -  ha szavai-
nak  hnni il ,eh.et -‚  addig  ikaringett ikõrãlõtte, imíg  a szeretője nem 'lett. 

Tehát  fölszarvazták ...  Igen, ő  imost  úgy érzi, hogy nemcsak azt a 
fiatal férjet, de őt 'is  megcsailta  az a kis vörös hajú bestia. Évek folya-
mán úgy  összeszoko:tt  vele, hogy szinte tulajdonának érezte, akivel 
csaknem mindenben rendelkezhet. Hát tévedett, ebben tévedett. Üsse 
kő , miatta már nem  ismétlI  meg  lazt  a  sabádi  murit, amely egyébként 
is meg'ismétel'hetetlen.  Csa!k  a forma kedvéért  fordultk  •be  rövid időre 
a jól ismert  üzletfélhez,  'hogy a frissítőnek szánt szilvapálinka  fölhöir-
piintése  után  igazgatóju!k  kíséretében térjenek be 'egy, a városka kül-
területén  imag,búj,t  kocsmában. Nappal kezdték, igen,  imég vi'lágosban.  
Nagyot  ettk,  csupa erősen fűszerezett ételeket, és az egyes fogások 
között,  iottani szokás  szerint, könnyű  pálinkával  serkentették  lótvágyukal.  
Aztán jöttek a borok  ....A  .sa'bác'i iiqazgató  kívánságára a  lkoicsmáros  a 
szokásos idő  e'őtt  rendelte be a zenészeket, akik gyorsan  imegérezték,  
hogy 'jó napot  foghatnak  ki. Hörcsög egészen megvadult, amikor a ci-
gány a fülébe húzott egy magyar nótát.  Pusztafi,  az úriember 'szedte 
elő  a  ban'kót.  A vendéglátó Igazgató  ti'ltakozott, im ,ondván,  hogy ő  min-
dem fizet, de hát Brúnó nem  iismeirh ,ette  az itteni szokásokat. »'Még 
hogy az én  nótá'mat  más fizesse, azt már nem»  - tiltalkozott  a mér-
nök, és még egy összehajtott 'bankót dugott a  pr ĺ,más füle imõg ,é.  Fur-
csa  szerz,et ,ek  ezek a zenészek, 'olyanok,  imint  a jó pszichológusok. Egy-
kettő re  kitapogatják  kivel van dolguk és olyan  dallamkat celholn ,ak  ki 
a heged űjükbő l, hogy az 'embernek az 'esze is  meg'átl.  Ő  nehezebben 
melegedett bele a  tivornyába, de  mikor  f&lme'lieg'edet't,  volt 'mit  'látnik  
a  sabáciaknak.  Ivott és danolt, ivott  lés danobt...  aztán  od'avágta  az 
első  poharat. Hörcsög  ikõvette  a  példéát,  majd  Pusztafi imorzSoIt  szét  
ujj'ai ikõzõtt  egy keskeny  nyakú tityók'ot.  A  sabáci  'igazgató egyáltalán 
nem  botránkozott  meg, 'ső t 'újabb és újabb  virtusk'odásra  biztatta a tár-
saságot. 

Csak 'a 'nők hiányoztak! Az az  egyszél  .pincérlány vallotta kárát.  
Akárhányszor  hozta a rendelést,  'mIndig 'elcsípté łk  a szerencsétlent ás 
egymásnak átadva ölelgették, fogdosták, ahol érték. Az elején visíto-
zott, talán  'szóra!koztatónak  is tartotta a tivornyát, kés őbb azonban be-
lefáradt  és Oly ügyesen  iki ,búji ikarmaik  közül,  lhogy  alig tudtak hozzá-
férni. Hörcsög volt az, aki gondolt 'egyet és a  san'k  mögé tántorgott. A 
gazda intő  szavára nem hallgatott és 'elkapta a 'lányt... vagyis éppen  

hogy  elkapta, máris 'nagy Ütést kap ott .a szájára.  Äj ĺka  fölrepedt és vé-
kony vércsík csorgott az állára, ahogy lekonyulva visszatért az 'asztal-
hoz. Jól megkapta a 'magáét, de percek  tmúlva  mindenrő l megfeledke-
zett. Jött a váltás,  segy  lány hozta az italt, aztán a záróra 'ideje  lis  
eljött, egészen egyedül maradtak. Az 'Új  liány,  a gazda 'meg a zenészek 
kitartottak. Az asztal tetejére ő  ugrott  töl 'el'säkéni,  utána mind megkí-
sérelte utánozni, sőt a  p'i'noérlányt is  fölcibálták. Az is  belemeleged'ett  
a muriba. 

Délelő tt aludtak .egy zónát, délután más  ii ,rányba  hajtattak.  Sabáci 

vendégl'átój.uk  ismerte a környéket, 'megint talált egy  ime9febOlõ 'lokátt.  
Itt már nem volt akkora a zaj,  csendesebben,  de annál inkább belefe-
led'k'ezve mulattak. A  sabáci  ember  imegmutafta,  hogyan 'kell azt szer- 
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biai  módon  csnálni.  Rengeteget ettek, a zenészek a szomszéd asztal-
nál pengették a tambura  :húrjait.  A gazda, vagy  üzletvezető  iis közébük  
ült, így aztán  imindcniki  gyorsan otthon  ié ,rezte  magát, és fogyott az ital  
kegyettenü&  

Úgy szedte Őket össze a két  g'épkocsvezető .  Hogyan  iiindult  vissza, 
nem tudja. De még az út elején eszébe jutott, hogy másnap már nem 
is gondolt Herminára.  És  gondolt-e egyáltalán valamire? Például Luj-
zára? Vagy a fiára, meg a kicsi  liá ,nyára,  akink már olyan aranyos ibo-
lyakék szeme volt. Nem,  rrindenrő l  és mindenkiről elfeledkezett. Vi-
szont tudatában volt, hogy  sem'mi:ért  sem fizetett,  lh ,ogy  a zenészeknek 
sem adhatott borravalót,  hogy  ,a pinoér.bány  is csak a  sabádi  igazgatótól 
fogadott el pénzt... egyébként is minden  ködtséget  az fizetett. Persze 
számlára,  alá! ĺ'rással.  Ügy, ahogy az már 'bevezetett szokás mindenütt. 

Hanem  Mitrovica  közelében ostoba ötlete  itáimadi.  Hogy majd ő  
vezet.  Em'léksz•ik,  hogy nagyon erőszakos volt, a sofőr 'nem bírt vele. 
Még talán fenyegetőzött is, hogy  Ikkúgijia,  ha nem engedelmeskedik? 
Az, hogy egy  kanyarnál  megcsúszott a kocsi és  fólfordu'ltaik,  nem a 
nagyobbik baj volt. Legalább is amii Őt  iil'leti. Pusztafi  Szép fáslit kapott a 
fejére, Hörcsög meg gipszet a bokájára.  Neki  meg a  setőrnek  'kutya baja 
sem 'lett... A kocsi? Na,  sazt  is valahogy  'k łpofozták.  Csak a botrány... 
Az 'egyik lap is megírta,  ijóil ikiszíiniezv.e...  Hiába parancsolta meg a 
sofőrnek, •hogy  egyetlen szót se  im ,ondj ,on  senkinek a kirándulásról, azt 
a szerencsétlen  frölborulrás  nem 'lehetett  elha'Ilgatnti.  Az egész város 
róluk. mesélt. .A vál'la'latban  im ,iindeniki  nagyokat hallgatott,  Praijkovics  ike-
rülte a találkozást, ás amikor mégis össze 'kellett  jönniók,  nem akart 
vele  szó:ba állilni.  Ők 'hárman igyekeztek megcáfolni minden mendemon-
dát, jelentésükben természetesen 'nem  'eml itették  a tivornyát, csak  va-
ia•m.i  homályos üzleti megállapodásról 'ejtettek szót, 'és  s'ebesültjeiiket,  
már mint 'a gipszes Hörcsögöt és 'a turbános  Pusztafi't,  a szolgálat áldo-
zatainak tüntették fel. Ki hitt, ki nem hitt ebben a  veirióban,  nem tudta 
meg 'sohasem, de hogy a pártszervezet  'legközei'e'bbi  ülésére nem  vé-
etlenÜl  jött ki a városi pártbizottság 'képvisel ője, az  holtbizrtosnek  
látszott. 

De ő  sem esett éppen a  fejre  lágyára. Amint 'megjött az a fiatal 
elvtárs, azonnal irodájába  ikérette,  ott várták  imeg  az ülés kezdetét. 
Beszélgettek  imiincien ,ffil,  az időjárás  szeszéiyességétŐ l  a vállalat fej-
lődésének  •probiémájáig  ás csak indulás el őtt terelte a szót a  sa'báoi  
útra. »Az emberek éhesek a szenzációra  -  vetette oda úgy melléke-
sen  -‚  ás  ikãn,nyen f'elü'lrnek  vidéki újságírók kiagyalt  karcsái'nak.  Hiszen 
mindenki tudja, hogy  utaink  keskenyek, azonkívül az időjárás is  ked-
vezötlen  volt. S ű rű  köd  szitált.«  A fiatalember azért megkérdezte: »Miért 
vette át a vezetést,  Kolábrics  elvtárs?» Erre a  ikérd ,ésre  'igazán fölké-
szült: »Fáradt volt a 'sof ő r... Ennyit megtehet egy igazgató is, nem?» 
Még egyet kérdezett indulás közben:  »És  az alkohol, amelyet a vérük-
ben találtak?» Őszinte  bizalmassággal  mondta: »Természetesen  'ittunk  
egy keveset... De kérdezem én magától elvtárs, el lehet az  'i'lyesmit  
kerülni? Na ugye.  .  

A fiatal elvtársnak 'nem is maradt  ütökártyája  az ülésre.  Mi'nda'ny-
nyian  'abban állapodtak 'meg, hogy a jövőben  óvatosabbnak  kell lenni 
és az  'üzl'ettársakat 'mérséke'ltsége  'kell inteni, nehogy 'ennél nagyobb 
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szerencsétlenség  törtérjen.  A 'kárt megtéríti a biztosító... Van komo-
lyabb Ügye is a  gyárnak,  arra kell  lkoncentrálIni ... Mndössze  'ketten-
hárman szólaltak fal, a többiek mélyen  hatlgattak.  De  nagyjából  mindig 
így volt, az ô  áláspontja  akkor is  érvényesi)lt, lha  valaki  lidegen  is részt 
vett a  me*beszélásen.  Tapasztalt, megbízható embernek  tartották,  senki 
sem akarta megvadítani. Persze, ezúttal is gyorsan áttértek egy 'másik 
napirendi pontra. 

Hanem a besúgói egymás után jöttek jelenteni, hogy az emberek 
Összevissza  beszétnek. l4ogy mt?  Hát azzal a balesettel 'kapcsolatban. 
De harapófogóval sem  lleh.etett  kihúzni, hogy  imít  mondanak. Az egyik 
csak  lannyiI ibõkõtt iki, ihlogy  •azt  nem  imeri eNsmételni.  Hát nem forszí-
rozta. A  imásiik 'annyi.t  hebegett el, hogy »csúf dolgokat mondanak ás jól 
szórakoznak rajta», valamint azt,  lhogy  az egyik  iiány  fölugrott 'a munka-
aszta lra ás azt mondta, hogy: »Most án Vagyok az igazgató  ülreti  úton», 
ás elkezdett táncolni. »Hát a  mu'nkavezető  ezt  lhogyan  engedte meg ?» 
»A munkavezető  ilyenkor elm egy a csarnok  másk  sarkába». Nem tu-
dott belenyugodni, hogy cirkuszt csinálnak személyébő l: »Érc  ikiáHh  va-
laki mellettem?» A  ibesú ,gó  csak  irãzta  a fejét. 

Persze a 'munkástanácson  imeg  a gyű léseken  imiiinderiki  hallgat, 
aztán amikor szétmennek, megindul  ia  nagy terefere. Gyáva egy  nép-
ség,  annyi bizonyos. Habár az is  iltéhetséges,  hogy meddőnek találják 
a  łlyílt  föllépést, és rebben van 'is némi igazság. Nagy  a kockázat,  kevés  
az eredmény  iremiénye.  Akkoriban hozták tudomására azt az érdekes 
jelenséget, hogy  távoN  étében  fmi.ndig  van hozzászólás és Vita az  ülé-
seken.  Ha történetesen  ibeteg,  vagy úton van, és mégis kénytelenek 
összehívni a munkástanácsot, vagy az  figazgató  bizottságot, egészen  
megélénkútnek  'ezek a  szem;lesütve  hallgató  semboreik.  Hát azért még-
sem fekete  ördg  ő , hogy így féljenek 'tő le. Talán 'tenni is kellene va-
lamit, hogy kissé  .fölszabadutjanak.  Hadd beszéljenek ott, el őtte, igy 
sokkal érdekesebb lenne ás  árrtalimatlanabb.  Mert a háta mögötti zúgás  
végtelenüi idregesFti  és  bántja önérzetét.  Pusztafi  erre vonatkozóan meg-
jegyezte: »Ha az alja emberek  imendeirrilwdiái  annyira sértik hiúságodat, 
hogyan viseled majd rel, hogy  szemredbe  mondják  ikifog,ásaiikat  a 'mun-
kások? Tégy úgy,  imiffiha triem  hallanál semmit abból, ami  irá.d  vonat-
kozi'k.»  »Dugjam fejemet a homokba?» Az ő  iszokott irániájával  vála-
szolt:  »nkább  fejedet a homokba,  mihlt  ll,ábadat  a szarba.» 

Hörcsög is sokat elmélkedett,  imiután 110kerffi ,t  a gipsz a lábáról. 
»n azt mondom, hogy mindent  imeg  lehet csinálni, csak óvatosabban.  
Egyszercren  ki kell kapcsolni a nyilvánosságot.» 

Hát az ő  szakmájábói  'könnyen ki  Ilehetett  a kíváncsiakat kapcsol-
ni, mert pénzügyi jelentéseit az ördög sem értette. És a melóst csak az 
izgatta, hogy mikor kapja ra járandóságát  réS  milyen vastag a boríték. 
Viszont a  fej!lesztéhez,  a  beruházásokhoz iértett  a munkás, hisz éppen 
ő  volt  legirkább rérdekelve.  De még  lhogy  odafigyelt,  'ha új gépekrő l, új 
termékrő l, vagy  ínyersanyag ,ról  tárgyaltak. Mert  khát  azért mozogtak a 
dolgok, a gyár fejlődött, gyarapodott. Bi ztatást kaptak a várostól, meg 
a banktól, pénzt valamivel 'kevesebbet. Mondták,  lhogy  az ő  gyárának 
a triumvirátusa  föltalálja  magát a saját erejéből is, de  imorálís  támoga-
tásokra mindig  számlíthatnak.  Akkoriban többször is  lhaillottia  felelős  em- 
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berek szájából a  »triumvirátus  meg a »trojka< szót, és ezzel a szoro-
sabb  vezetőség're, mármint  őrá,  Pusztafi'ra  és 'Hörcsögre céloztak Ez 
nem volt számára túlságosan lelkesítő , mert régebben úgy mondták, 
hogy »a  Kołlábrics  gyára, ás ha telefonon keresték, Tamarától úgy ér -
dekttödtek,  hegy »ott van-e ;a gazda». Tehát mér  nyiłvónvaló,  'hogy  mun-
kájban Pusztafi'ra  és  Hörcsögre támaszkodi'k.  És ez Igy is volt igaz. 
Amit .a  munkás'ta'nácson  és az igazgató  bizottság  Ülésén saját  eliképze-
léseként 'terjesztett  elő ,  az jobbára  Pusztafi  és  6azsek  agyából pat-
tant  iki,  de hát az ő  teliinŤéiyére  ás 'rámen őségére volt  szükség,  hogy 
meg is  valósuljon. 

Pusztafi  annyira feltalálta magát, hogy nemsokára Ő  lett a vállalat 
másodheged űse. Jól tudta kihasználni  ł elyze'tét  és rövid id ő  alatt 
olyan összeköttetésekre tett sze rt , hogy az egyenesen 'bámulatos volt. 
Megfigyelte, hogy egyik napról a másikra egy egész sor számon tar -
tott emberrel 'került jó viszonyba és minden komolyabb hivatalba Úgy 
ment be, 'mintha  .legintime:bb  barátait látogatná meg. A titkárnő , a  
kishivabalnkok  is jó 'ismerősként  i.idvözöltéik  ás  mindig ta!láIlta,k  módot, 
hagy  összehozzáik  óta  íőnökk,el.  Ha  imégiis  várnia  jke,liliett,  egész 'idő  alatt 
csevegett,  cigarettával  és  cu'korilvával  kínált  mindenikit, ikõzben  elsütött 
néhány viccet, 'és suttogva elmesélte a friss városi  pletykákat.  A part-
nerek sem maradtak neki adósak, azok 'Is  ikõzãlt.ék vele  érdekesebb  
hír&ket.  Részben  i'nnen  származott  jólértesültség'e. 

Utóbb  már féltékeny  1kezdett lenmi Pusztafi'ra,  de ebből nem 'lett 
mégsem komolyabb összet űzés, mert Brúnó  im ,iindig  időben tudott  
visszavonuni.  Meg aztán amérnök nem volt párttag,  inem  voltak ős 
nem is  flehiettak  ilyen  ambíciói.  Ő  volt a »jól felhasználható polgár-
ember», ennél  'kényelimesebb  ás 'biztonságosabb  istátus  nem létezett. 
Ezenkívül az 'Idő  imúltával  feleségét, 'a még mindig nagyon csinos  
Elil'a  asszonyt is 'bevezette a társaságba. Ők  1ketten  olyan jól festettek 
egymás  'mel'lett,  hogy mindenki elismerően szólt megjelenésükről. Az 
asszony magas volt ás telt  (idomú,  bronzvörösre festett haja kiemelte 
arcának  fehé'rségét iés  'nagyon vonzóvá tette. Ő  is szívesen bámulta 
a  mém&kné  formás 'idomait,  'ráncta'lan, pi'hés inyalkát.  Brúnó túl volt 
mér a  fé'ltékenység'n,  az  térvényesü l ,és nkább  izgatta, mint felesége 
szépsége.  

Pusztafi  Ella megjelenése  egy időre elhomályosította a  ikõvér  
Anna  tündäkiését iis.  Mert az a nő  volt olyan  iértolimes,  hogy észreve-
gye mohó  teki'ntetét,  visszafojtott  érde'lÇl ődését,  és  lilgyokezett  kihasz-
nálni ezt a helyzetet.  IEgym gyatć,rabban  Jött 'le férjéhez és tudta, 
hogy 'neki mint vezérigazgatónak  irrem eik  majd nehezére, hogy éppen 
ilyenkor kereste lel a  'rnérnökö't  annak irodájában. Tamara  rmár  tudta, 
hogy  'je'lenteni  kell,  iha Elila  asszony megjelenik a gyárban, ás hogy Ő  
ilyenkor mindig talál 'magának  lidióte  találkozásra. A 'kövér Anna azon-
ban ebből  ikeveset  'láthatott, az igazi  'kom'pliikác4ć,k  egy nagyon komoly 
külföldi utazással 'kapcsolatban 'keletkeztek! 

Meg kellett  ál'lap ĺtani,  hogy egy francia Vagy egy 'német gyár 
felszerelését  vásárfák-e  imeg  a gyér részére. Ha a  frandia  mellett 
döntenek, akkor Párizs  ikõrnyékém  kell  'utazniuk  ás abban az esetben 
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francia  .totmá'csra  lesz szükségük. Ha a német  imelilett  döntenek, akkor 
utazhatnának fordító 'nélkül is, 'mert  Pusztafi  törte a  iiém'etet.  De az 
nem volt olyan egyszer ű , mert a  ikõvér  Anna jól beszélt németül és 
együtt ment volna vele meg a  mémiäkkeI. És iez  'ellen 'neki igazán 
nem  lett vina  'kifogása, sőt... Ellenben a dolog 'úgy alakult, hogy a 
francia változat 'mellett döntött a 'szk'mai  kollégium  - eszei'nt  a pá-
rizsi  Ďt  vált es'edék'essé.  P.uszt.afi'né  'pedig  1jóI b. ĺ rta  a franciát. Magától 
értetődött, hogy ő  megy velük. Amikor a kövér Anna  im ,egtudta,  hogy 
utazása  el'm•arad,  berohant hozzá ás 'magából  kik'elvie  kiáltozott: »Ezt 
jól  kifőztétek  azzal a  ikuirafi 'mérnöködd'el ...  Biztosan  imeguntál,  ás 
most  i'lyen  piszkos módon 'r'áz'ol le 'magadról. Attól a  'Pusztafitól imeg  
kitelik, hogy Saját feleségét tá'lalj'a neked, csak hogy az ő  am.b:íoiói  ér-
vényesüljenek. Találhatnál egyéb  imódot is,  hogy tudomásomra  add ..  

Hát csak ez hiányzott  ineki  a  'sabác'i  'eset 'után, 'egy  inyiilvános  bot-
rány. Alig tudta lecsillapítani a  'nkihevült  asszonyt: »Súlyos tévedésben 
ringatod 'magad, Anna. Vannak dolgok,  am'ely'ket  nem  befolyáslhat -
nak a 'mi viszonyunk.  Itt  most 'sz'ázmi'lliókról van szó 'és :a gyár jöv ő-
jéről. Légy 'észnél, 'senki sem örülne jobban, mint án, ha veled  lhet-
nék  néhány  napig.«  Ezt olyan Őszintén és  esdklően frnondta, lh .ogy.az  
asszony  feli'n'du'ltsága  kissé lecsitult. »Könny ű  ezt így  imondani, V.iice, 
de  ezt bizonyítani is  'kel'l.« Mit  is  tehetett 'mást, mint hogy megígérte 
neki, hogy amint 'teheti, elmennek együtt 'egy 'ehhez hasonló útra. És  
vigaszta'tásul találkát  beszéltek meg 'másnap  dálialőttre.  'Egy közeli  mo-
telben  'rendelt  magának  szobát ás 'odavitte  Ann'át,  akit  im ,ágis  sikerült  
kirengeszt'elin'ie.  Így a 'béke  á•tmen'etileg  helyreállt, figyelmét munkájára, 
vagyis a párizsi út  részletelre öszpontosíth.atta.  

Repülőgépen  'utaztai<  a 'gyár költségén, a  páizsi  tartózkodás egy 
hetének 'kiadásait viszont 'a franciák fedezték. Az 'út szerencsére 'rövid 
volt, de így is rossz  'em'lékében  'maradt, 'mert a repülést  inagyon  'nehe-
zen  vIselte  el, beszélgetni 'Is alig volt képes, és 'irigykedve 'nézte a  
Pusztaf'i  házaspár fesztelen viselkedését. Hiába, 'gondolta magában, 
ennek az úri  'népségiiek  még a repül őút is természetesebb,  mint  'neki. 
Mintha 'már 'beleszülettek volna  imi ,ncionhe  ami drága és fény űző . Még 
a portással  is 'k&myebben  'intézik el a dolgokat, 'mert 'meg tudják ját-
szani a  felsőb:bség'et.  Ő  meg csak addig 'érzi 'magát 'biztonságban, amíg 
a megszokott 'környezetében mozog, máshol viszont minden er őltetet-
ten és  inyü ,gôsen  megy. Egész párizsi tartózkodása alatt 'másodrend ű  
embernek érezte magát, mert 'nemcsak hogy képtelen volt olyan fesz-
telenül viselkedni,  imint Pusztafiék,  egyetlen szót 'sem tudott az ottani -
ákkal  'váltani,  imíg  a 'mérnök 'láthatóan 'élvezte feleségének 'nyelvtudását 
és a tárgyalások idején is  'igyk'ezett  'előtérbe kerülni. 'Ez viszont 'neki 
nem tetszett, az  iNyen  'helyzethez 'nem volt  lh ,ozzászokva.  Ezt meg is 
mondta  Pusztafina'k,  aki csak vállát vonogatta és mindent a nyelvtudás  
hiányának  számlájára kent. 

Hogy  imegvigasztailódjon,  'egy délután elhatározta, hogy elmegy 
a ł íres Place PigalIra,  a  szükre imért  zsebpénzbő l talán  ikifizelhot  egy 
párizsi 'szajhát. A  iap  le sem nyugodott még a város tornyai mögött,  
mégis  'nagy volt a forgalom a téren. Hosszú 'id őbe telt, míg a turisták  
nyüzsgésében föl tudta fedezni a  ikínáLkozó  lányokat. Egy 'reklám- 
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oszlop mellő l  tigyette  a 'legközelebbi 'csoportot és megdöbbenve  li ,átta,  
mekkora  forgalimat 'bonyölítana'k fle.  Az egyik  ikis  nő , aki talán a leg-
vonzóbb lett  vina  mind  tközü4, harm'inc.negyven  perc alatt háromszor 
tűnt el 'egy lépcsőház mélyén... A többiek sem  ál'ltak  tétlenül és csak 
a  fegidősebbek  szólítgattak 'le 'egy-egy  járóklót.  Akkor  linába  szállt a 
bátorsága és elhatározta, hogy  imégsem  kóstol  ibele  ebbe a párizsi tő-
megél'evezet'be.  Csak az  hiányzana,  hogy sebtiben valami nyavalyát 
szedjen f ól magának, amit  odattaza  'esetleg  tovább  is  iad ,na. Etk'ed-
vetlen'edv'e,  keserűen hagyta el a forgalmas teret és  végileg  elege volt 
a  fra'niá'kból.  De az egész ületet is a fenébe  Ikívánta iés irligyelte Pusz-
tafit,  hogy az  imost  feleségével 'élvezheti a párizsi 'napokat. A jöv őben 
bizony másként készül föl az útra, nem fog kivert kutyaként l ődörög-
ni idegen nagyvárosok utcáin a zsugori vendéglátók sz űkmarkúan mért 
zsebpénzével. Különben is,  l'egiközelbb  kiköti, mennyi legyen a zseb-
pénz 'külföldi útjain, amihez természetesen semmi  ikõze  sem  1.ehei  a 
devizában felvett 'hazai 'napid  ĺjnk. 

Od'ahaz 1keveset keđ 'lett  Lujzától  'el'ha'Hgatnia  a  párizsi  napok 'ese-
ményeibő l, habár a  hazudás  'ás a mellébeszélés  ollyan  megszokott lett  
viszonyukban,  hogy  imár  'nem is esett 'nehezére. Anna, az a lassan 
már  zsarnókká iliett  'kövér és 'mégis vonzó szeret ő  egyenesen boldog 
volt,  mti'kor  hazatérése után 'meglátta savanyú ábrázatát. Neki úgyszól-
ván mindent 'elmondott, Csak 'a  Pigallesetet  'szépí'tett'e  annyi:ba'n,  hogy 
nem vallotta be, milyen  szándiákkal  őgyelgett azon a környéken. »Kíván-
csi voltam, hogyan  áru'ljék  pénzért a szerelmet<  -  mondta  ártatlanu 
-  »és 'mondhatom,  nagyon  szomorú élményben volt 'részem». Igy Ő . 
»s legalább 'gondoltál rám a sok  'ri'ngyó  láttán?»  -  kérdezte Anna, 
és ezt már 'nem bírta ki 'röhögés 'nélkül. Aztán, 'látván, hogy az 'asszony 
mégis  kapcsolt,  komolyan felelt: »Nagyon 'kívántam, hogy velem 'le-
gyél.«  Igazán  őszintén mondta, 'mert ott,  Páizsba'n,  ahányszor meglátta  
P•usztaf'j Ell'áját,  mindig kiverte a hideg verejték és egyre mondoga tta 
magában: »Ha 'most itt  ilanne  a 'kövér Anna... ha 'most 'itt 'lenne. 
De 'hát 'nem volt ott, és csak barátja feleségén  l'egeltette  'szemét. 

Részlet a  SZerZŐ  Sorompó című  kõ2ffietlen  regényéből 
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URBÁN  JÁNOS 

SZÜKSÉGÁLLAPOT  
R. M-iiaç Misztel~I 

Tegnap  gondtalan  tény,  
páztázott, élt  a mély, 
virágba bújt bokrok 
hegyén tavasz  zsongott,  
hajadba tűztem még  
vadhitem  melegét, 
őriztem, mint pásztor 
a bárányt a kértél, 
s nézd: lopott pillantás 
mögött részeg hintás, 
ring, reng a tenger, 
ostrom/ó fergeteggel 

vergődést temet, 
ne  emeld  a kezed 
intésre utánuk, 
vissza minek várjuk, 
nem élünk mesékben; 
messzi futó  v/l/ám  
maradt csak belőlem, 
nem vagyok független, 
a természet szeret: 
életre hozott, s  e/tornaI.  

Abbázia, 1974. március 

ADD MEG NEKEM 

Vér, zúgó vér, 
lüktető  ütőér, 
riasztott  sz/v,  
meddig élhet 
az ember 
önmaga  eäen  
bátra, 
verhetetlen 
időket 
megsemmisítve? 

Kiért volt  
fonódó äieíésed,  
lángnyelvű  csókod 
céltalan  tüzé  nek 
elpusztítása? 

A  panasztevő  
verejtékezések  
ąä!szabadult  
engedelmességét 
add meg nekem  
--  zokszó nélkül  -  
ma s időnként,  
hévébe  kötő  szerelem. 
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ELTÉVEDT VASÁRNAP  

Akáctaágon  
fehér virágom 
kinyílott. 

S mint a virradat, 
tűzzel kipattant 
szememben. 

Mézelő  méhek 
hordják a mézed 
másoknak. 

Rám tört szerelem 
ízét keresem 
magamnak. 

Napé rielt nektár, 
szikrázó szempár 
Világom. 

S keringő  kánya 
veszetten várja 
a párját. 

Akácfa tüske, 
karcoli  testünkre 
jeleket. 

Fészkel a harag, 
recsegő  gallyak 
a földön. 

Póznázó ácsok 
lecsaptak rátok 
kevélyen. - 

Néma pásztorok, 
kemény vándorbot 
az akác. 

Hallgat a szóra, 
ma pásztoróra 
az élet. 

Kopog az éjben, 
mint szívverésem 
üteme. 

Akácfa fürtje 
tájunkra tűzve 
elégett. 
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FEKETE LAJOS 

ŐSZI MAGÁNY 

Őszi eső ... Az unalom 
szürke gyängyzeme pereg: 
ólomkönnyek az ablakon. 

Künn a világban semmi új, 
benn félhomály van, unalom 
és nincsen, akihez simul!. 

A szívem némán háborog 
a zsongó Semmi ellen, 
megölheti a dalnokot, 

hogy nem vagy az ölemben... 
A csend s az eső  hullva hull, 
szememben fátyla lebben; 

magányom szürkével kevert 
ború ját rettenettel 
úgy viselem, mint az a kert, 

amelyet szélbe szórt az ősz, 
amíg kedvesem a magány 
túlsó part ja.in időz... 

JEGENYÉK 

Tán a templomi orgona 
egyre rövidebb sípsora 
vész oly ezüsthomályú  Szép 
messzibe, mint a jegenyék 

Előnyomuló katonák 
fegyelmezett utóhadát 
látom bennük,  míg a menet 
élén dúl már az ütközet. 

Dúl életre, dúl halálra, 
soraikat őszi-sárga 
kór emészti, s mint a máglya, 
hősei dőlnek •a lángba. 
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SZEMÉLYI IGAZOL VÁNY  

Nem vagyok hiú ember, de hát 
a személyí igazolványba 
ilyen fotográfiát 
beragasztani, hogy engem 

I g a  zolI  o n, 
egy magdúlt arc az őrültség-ponton, 
ez enyhén szólva: hatósági túlzás! 

Egy arc néz reám pimaszul: 
lásd, - ez vagy! 
s kész bosszúság az, ami belül nem hagy 
nyugtot e vad, búskomor 

arcot, ahogy nézem: 
engem igazolt! - ki se kívül, se be/ül 
nem vagyok tán bűnöző  típus, 
s íme ez itt, mint aki 
a readingi tegyházból szökött, menekült, 
úgy néz reám, mint közös b űnben cinkos. 

Tíz éven át ezt az e/borult, mord 
arcot gyűlöltem, s most szánnom kell 

szegényt: 
tört vonásai közt ül a Csupa gond, 
»határidő  nélküli bánat, s a nehéz 
kétség, hegy most már zsebre sem iteszem. 
Dúlt Idegen! köszönöm, 

hogy olykor igazoltál, 
ha cinkostársad útjelző  pirosnál 
a túlsó járdán hitte a reményt, 
sőt megvallom most, ha erdőn taláikoznánk, 
éji erdőn, - már nem félnék tőled, nem án! 

Július 8-án lesz egy éve, hogy elhunyt Fekete Lajos. A fenti verseket az  
évíorduló  alkalmából  köljük  gazdag írói hagyatékából. 
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CSUKA zot  TAN 

A  KIEBRUDÁLT LELKIISMERET 

Ha netán bujdosó lelkiismereted 

zörget vagy kopogtat koponyádon 

ó, társadalom, 

hasznid  fel tudamányunk 

legfrissebb adományait: 

plántáid rakétás úrhajóba, 

s räpítsd  lel végtelen pályán 

a világegyetembe. 

A Semmibe. 

Hadd keringjen iés zörgessen ott, 

hogy beléhasadjon az egek kárpitja, 

kettőbe, ezerbe, 

hadd mondja el ott, 

amit el nem mondhatott 
maghasadás, kataklizma. 

PATT  

Hajszál a világegyetemben, 
rajta függ sárgolyórik élete. 
Síri csend. - 
Csak el ne köhintse magát 	 AZ  OROI( KERDES 
egy ostoba rakéta. 

Merre vagy te, mondhatatlan, 
görcseidből oldhatatlan, 
tüzeidben olthatatlan, 
tisztaságban ronthatatlan, 
szerelmedben oszthatatlan? 
Merre vagy te, rnondhatatlan? 
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KEZIOGASOK  

Dr. JÁN KMET' 

A HÁBORÚ UTÁNI JUGOSZLÁVIAI SZLOVÁK IRODALOM 

Az újabb vajdasági szlovák irodalom egy sor különleges ízlésű  és 
hangulatú Irodalmi  álkotásban  e  vidék  szlovák  munkásembere  elé 
varázsolja Vajdaság jelenének és múltjának m űvészi képét. Ez az 
irodalom megfelelő  módon és gazdag tartalommal tölti ki a táj Szép 
számú  szlovákságának  általános emberi és m űvelődési tudatát, huma-
nizmusában gazdagítja, modern korunkban teljesebb emberré teszi őket, 
s figyelmét új, önigazgatású szocialista  jövónek  és a jugoszláviai 
nemzetek és nemzetiségek közösségének testvéri fejl ődése felé irá-
nyítja. Témái eredend ően  irodalmlak  és hagyományosan nép iesek; 
élénken rezonál minden újra és  modernre,  változatos, de ugyanakkor 
kiegyensúlyozott és mértéktartó, különös tekintettel a létezésének és 
fejlődésének helyére, idejére és körülményeire. Az a tény, hogy ez 
az Irodalom elsősorban a mai és az itteni életb ől meríti anyagát, 
meghatározza alapvet ő  tematikai irányvételét, habár  alkotásait  külön-
böző  kifejezésbeli, stilár is és tematikai jegyek jellemzik és a művek 
minősége Is eltérő . 

Az újabb vajdasági szlovák irodalom létezésének és születésének 
három alapvető  meghatározója van: a hagyomány, a forradalom és 
a többi jugoszláv és csehszlovák  iirodalmakkal  való kapcsolat. Az 
itteni, vajdasági szlovák Irodalmi hagyomány immár kétszáz éves, 
tulajdonképpen 1795-t ől tart, azóta,  antióta Juraj Rohonj Kulpinban  
megírta első  jelentős latin, majd cseh és szlovák verseit, s összeállí-
totta az  ittenI  szlovák költők első  versgyűjteményét. Ezt a munkát 
1864-től, amikor  Jozef Podhradski Üjvidéken  megkezdte a szlovák 
folyóiratok kiadását, a fejlett vajdasági szlovák publicisztika Is lelke-
sen támogatta. Ez az irodalmi örökség túlnyomórészt t anulságos népies 
elbeszélésekből állt, továbbá polgári szellemű  tárcáikból és életképek -
•ből,  melyek a szlovák és szerb értelmiségnek nemzeti  emiancipáióért  
folytatott együttműködését  tükrözték.  Mindezek a hagyományok a 
mai erőteljes fejlődés  folyamán  nagyrészt  túlh'al.adottak,  s legföljebb 
a második vagy 'harmadik  vonalban  mutatkoznak még meg, az Igazi  
írodairni  meghatározók mögött. Ez a szakasz ma már többé-kevésbé 
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az indulás korszakába tartozik, hisz már 1938-ban Új súlypont felé 
tolódott el a modern vaijdasági szlovák Irodalom, ekkor alakult meg 
ugyanis a pétrovái gknináziunban a Branjo  Társaság nevű  csoport, 
amelynek irodalmi vezetője a költő  Juraj MučajI. volt. A forradalom 
újabb lendületet adott a társaság irodalmi akivistáinak, háború el őtti 
maristáj'nak és élharcosainak. Ez a nemzedék írta meg versetben a 
harci kiáltások, a sorsdönt ő  történelmi leszámolások élményét a há-
ború utáni, az ötvenes évek közepéig tartó els ő  időszakban; ez vázolta 
fel a hatvanas évek elején azt a fejl ődési vonalat, amely ma is meg-
határozža a vajdasági szlovák irodalom szintjét és irányát. Ennek az 
útnak ős iránynak kialakulásában jelent ős helyet foglal el a kapcso-
latteremtés a csehszlovák és jugoszláv irodalmi áramlatokkal. A Vaj-
dasági szlovák irodalom teljes nyíltsággal kereste ugyanis a kapcso-
latot mindazokkal a körökkel, amelyek késznek mutatkoztak Irodalmi 
értékoit figyelembe venni és becsülni; amelyekkel a vajdasági szlo-
vák Irodalom alkotásai megismerésre méltó törekvéseket jelentettek, 
akár mint az egyetemes szlovák irodalom része, akár pedig mint a 
jugoszláviai nemzetiségek irodalmi produkciójámiaik része. 

Az újabb vajdasági szlovák irodalom fejl ődésében három, eléggé 
markánsan kirajzolódó fejl ődési szakaszt lehet megállapítani: az els ő  
a harcos és erőteljes jelentkezés ideje (1938-tói 1954-4g); a második 
a kilombosodás és érvényesülés szakasza (1955-t ől 1967.-ig); s végül 
a mai, harmadik szakasz, a vajdasági szlovák Irodalom beérésének 
és termése bebakarításának periódusa (1968-tól 1973-ig). Ebben a leg-
utóbbi korszakban a vajdasági szlovák irodalomnak néhány év alatt 
több alkotása jelent meg, mint a felszabadulástól napjainkig együtt-
véve. A születés mozgalmas periódusában a harcos üzenet uralkodott 
a vajdasági szlovák költészetben (Juraj Mu čaji, Pavel Bohus, Andrej 
Féťko, Pavel Mučaji), és a harcos aktivizmus  a hagyományos realista 
prózában (Jianko Čeman, Miroslav Krivák). Ez a költészet nemzedéki 
művészi kifejezési formáját egy antológiában juttatta kifejezésre  (Üj 
napok felé, 1950), amelyben a már említett élezi járó alkotók mellett 
éj nevek is szerepeltek, köztük Michal Babirika és Jén Labáth. 

Ennek a művészi felfogásnak a tematikai, kidejezésbeli és eszmei-
esztétikai irányát a legnagyobb mértékben meghatározta Juraj Mu čaji 

1942-ben irt  Branjo Társaság című, sodró erejű  antifasiszta poémája, 
amelynek élmény4k&re a Bački Petroachoz és e táj szépségeihez f űző-
dik, s amely a Bačkti Petrovac-i gimnázium tanulôiniak és élharcosai-
nak elszánt ős harcos an ťiďasiszta kiállásáról szól, ős korai hősi bu-
kásuk tragikus balladája  Is. 

Megszállták a falut immár a hóhérok, 
Kezükön bilincs vasa csendül, 
Janicsárok tapossák szívünket, lelkünket, 
Szennyes sötétség issza be a könnyet 
Meg a tétlen ekéknek jajos énekét. 

Iskolád betiltják, kenyered elveszik, 
Minden szép vesztése most következik. 
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De érik az idő  kapát ragadni, 

Az izmok dagadnak, jobbak az acélnál, 

Titokban várni, bosszút esküdni. 

S ha üt az óra, jaj nektek, hóhérok! 

Ez az élmény uralkodik a vajdasági szlovák költ ők műveiben 
az első  háború utáni években is. Ekkor az ilyen harcos aktivista köl-
temények állandóan jelen voltak a vajdasági szlovák munkásernberek 
széles rétegeiben. Különösen nagy hatásuk volt Pavie Bohuš fegy-
verbe szólító harcos verseinek - ezek 1944 őszén jelentek meg a 
Hias Ludu nagy példányszámú els ő  számaiban -‚ s nagyban hozzá-, 
járul-tak a forradalmi szellem térhódításáh'oz a népfelszabadító hod-
sereg első  szlovák brigádjának megalakításakor. Az irodalmi megfor-
málásnak ilyenfajta 'hangneme, amely vtsszhaagra talált a közönség 
széles rétegeiben, 1954-ig tartott. Ekkor jelent meg Aindirej Feko 
Leláncolt vér című  verseskötete és Mjrosiav Kr*á•k Pirkadat a rónán 
című  regénye. A sorsformáló kor harcos kiáltásaî ekkor az erkölcsi 
értékek átcsoporbosításában és elemzésében csengtek vtissza, s az Új 
szocíalisba élet alapkövét jelentették kés őbb. A sötétség korszakából 
felszabadult ember előtt új, fényes táviatok nyílottak a szocialista 
hazában, s mindezt egy általános újjászületés er őteljes jelképrend-
szere követte az irodalomban. Andrej Ferko, az akkozi id őszak leg-
jelentősebb irodalmi díjának nyertese ezt így fejezte ki gazdag képi-
séggel versében: 

Két világnak kísértet-határán 

fáklya gyullad szívek sortüzéb ő l. 

Szikla töredékéb ő l, dobogó  szívekböl,  

nyers er ők mennydörg ő  szavánál 

ember születik az emberek között, 

s nyögik jajukat vajúdó viharok. 

A vajdasági szlovák költ ő  látomásá'ban megszületett enTbernek 
elég ereje és öibiza]nia volt ahhoz, hogy ebnduijen a kiteijesedés 
és. érvényesülés új útján. Ebben a jelképrendszeriben már megmutat- 
koznak a vajdasági szlovák irodalom második szakaszának körvonalai 
is. Ebben az 1955-től 1967-ig tartó szakaszban az dro'dalrni iátásrnód 
kemény burkából kitekint ez az irodalom az Új témák és .kíifejezési 
lehetőségek tű ijátékába, a széiesbh jugoszláv látóhatár Új tájaiba, 
és saját irodalmi képességeinek felmérésével ismét a helyét keresi 
a kortársi irodalmi életben. Már 1953-baii szlovák irodalmi tanács- 
kozást tartanak Vajdaságban. A tanácakozás hatására szervezettebb 
ás tartalmasabb formát kap az egymás közti kapcsolatteremtés és fej- 
lődés, 1961461 kezdve pedig a NovÉ Zivot - korábban Naš Život - 
című  folyóirat évenkénti irodalmi tanácskozássin írodahni díjakat osz- 
tanak ki, s ezek tovább serkentik, fejlesztik az irodalmi alkotómunkát. 

Már Andrej Ferkónál is megfigyelhetjük, hogy a Leláncolt vér 
című  említett verseskötetében nem egy esetben választott témát köl- 
teményeihez tágabb értelemben vett jugoszláv égtájról; verseiben ott 
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erősödik Kosovo és Macedónia életének ihlet ő  ereje; Pavel Mučaji 
a rónát megéneklő  szonettji mellett versaiklust Ír a tengerr ől; Ján 
Labáth ugyancsak tengeriLhlette verseket Ír, de Bosznia Is megihleti; 
Miehal Babinka néhány évig Boszniában élt a Sandžak vidékén, s 
ez az élménykor verseinek nemegy képében visszatér költ ői erejével; 
városaink mobírvumai pedig sűrűn előfordulnak Viiera Benková, Lehet 
és Juraj Tušiak verseiben is. A két háború közötti vajdasági szlovák 
irodalom jugoszláv irányzata és ahhoz Való mai kapcsolódása való-
sabb és tágabb formát ölt. 1962-t ő1 kezdve a vajdasági szlovák iroda-
lom vezető  alkotóit felveszik a Jugoszláv Írószövetségbe. Legel őször 
Michal Babinkát ás Ján Labáthot, nem sokkal kés őbb pedig Pavel 
Mučajit, Juraj Tušiakot és Viera Benkovát. 

Ugyanebben az időszakban jutott egyre Inkább kifejezésre a vaj-
dasági szlovák irodalomnak az a törekvése Is, hogy szerbhorvát nyel-
ven megismertesse alkotásait a vajdasági irodalmi közönséggel. Ilyen 
téren a legeredményesebb az 1960 és 1963 közti id őszak; ezékben az 
években számos Irodalmi előadáson olvasták fel szebhorvátra fordí-
tott műveikből a vajdasági szlovák írók; ezek közül jelentős volt az 
Újvidéki Ifjúsági Tribünön megtartott találkozó, az Üjvidéki Nép-
egyetemen megtartott irodalmi est, a szlovák Írók fellépése a Belgrádi 
Filológiai Karon a nemzetiségek Írod almát bemutató est keretében, 
valamint az újvidéki lapokban és folyóiratokban megjelent méltatá-
sok sora. A vajdasági szlovák irodalmat bemutató vál1alkozásk leg-
jelentősebbike az 1962-ben megjelent kétnyelv ű  szlovák--szerbhorvát 
antológia volt:  Rovina spievct - Raspevancz ravnica  (Zeng ő  róna), 
amelyet Ján Labáth ás Miroslav Anbi ć  állított össze, bár ezzel koránt-
sem fejeződött még be a vajdasági szlovák irodalom bemutatása. Sok 
még a tennivaló. A Novi Život című  szlovák irodalmi folyóirat folya-
matos megjelenésének harmincadik évfordulója alkalmából Ba čki Pet-
rovacon rendezett ünnepséget a szervez ők egybekötötták Ján Čajak 
író születése századik évfordulójának ünnepségeivel. A kett ős jubi-
leumon számos hazai és esehszlovákia•i vendég jelent meg, hogy kife-
jezze a vajdasági szlovák Irodalom eredményeinek elismerését. 

A hatvanas években a fenti törekvésekkel párhuzamosan egyre 
több vajdasági szlovák alkotó m űve jelenik meg Csehszlovákiában, és 
hívja fel magára a szlovák irodalmi körök figyelmét. 1964-ben az 
aktív vajdasági szlovák írók csoportja bemutatkozott a központi szlo-
vák irodalmi lapban, a Siovenske pohijadiban; a vajdasági szlovák 
írók legjelentősbb alkotóinak, Ján Labátbnak ás Michal Babiriká-
nak pedig jelentős verseskötetei jelentek meg Pozsonyban. 1965-ben 
megjelent Jáin Labábh könyve, A felh ők lázadása, 1966-bari pedig 
Michai Babinkáé, az Istentelen nyarak. Ezek a vállalkozások még 
inkább hozzájárultak a vajdasági szlovák 'irodalom érvényesüléséhez, 
ezúttal az egyetemes szlovák kultúrában. Noha ez az irodalom, a 
Vajdaságban élő  szlovákság szűkebb 'körét nem számítva, tulajdon-
képpen Csehszlovákiában ismertebb, mint Jugoszláviában, témái és 
társadalmi mondanivalója mégis kifejezetten itteniek - túlnyomó-
részt vajdaságiak -‚ és mell őzve mindenfajta nemzeti hatást vagy 
korlátot, igen sok jugoszláv motívummal és alakkal gazdagította az 
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egyetemes szlovák irodalmat. Ezt a hagyományt az újabb vajdasági 
szlovák irodalom tovább folytata. Ján Labáth prózai munkáiban 
például a szlovák alakok mellett gyakran szerepelnek jugoszláv h ősök 
is. A turkesztániai lovas című  novellagyűjteményében és Az el ődök 
földjén című  későbbi elbeszélésében egyes leírások és alakok U.jvidék 
különös hangulatát tárják fel, és az egykori Futaki utca világát 
idézik: 

Megálltunk egy asztalosm űhelynél, aztán egy lakatosnál, aki 
garázsajtók készítésével foglalkozott; egy elektrotechnikus m űhelyé-
nél, ahol akkumulátorokat töltöttek, majd egy gumijavítónál. Szóba 
elegyedtünk egy legénnyel, aki éppen egy motorkerékpárt szerelt szét 
az ajtó előtt. Azt ajánlotta, érdekl ődjünk a szemben lev ő  házban, 
ott, ahol az ősszel Mika Gli.i ć  elbarikádozta magát, amikor megszö-
kött a börtönből. A rendőrség teljes huszonnégy órán át leste. Egy 
lány volt vele, és Gliši ć  azzal fenyeget őzött, hogy megöli. Rászántuk 
magunkat, bekopogtattunk. Er ősen kifestett sz őkeség jelent meg, és 
rögtön kelletni kezdte magát a fiatal Božovié el őtt. Bekopogtattunk 
valami fészerbe ?s. Egy öreg dugta ki a fejét. Bárányb őr bekecs volt 
rajta. Hosszúkás ősz feje volt, és apró szeme, mely úgy villogott, mint 
a zsarátnok. Nem, semmiféle Nikola Dukanovi ć  nem lakik itt. De itt 
van Ź ivka, Źivka Njun.ji ć. Neki van valakije Amerikában. De nem, 
nem fogunk t őle sokat megtudni, mivel beszámíthatatlan. . 

A falu—város Viszonylatában történ ő  nagy társadalmi változá-
sokkal több vajdasági szlovák író is foglalkozik, különösen Pavel 
Čáni, Pavel Crna és Juraj Tušiak, mivel ezek az események okoz-
zák a legtöbb törést az itteni szlovák munkásember tudatában és fel-
fogásában. Az itteni szlovák munkás maga is parasztember volt még 
nemrég, és csak fokozatosan tudott megválni addigi életének tradí-
cióitól, miután kapcsolatba került a mai társadalmi és életmódbeli 
vívmányokkal. Az újabb vajdasági szlovák irodalom nem vetette el 
a hagyományos paraszti-falusi színezetet, amely alapvet ő  jellemzője 
volt, de ebben a korszakában megoldotta a népiesség és a modernség 
számos ellentmondását az anyag- és témaválasztás területén, kiutat 
talált az irodalmi stílus és kifejezésmód ellentmondásaiból, s mindig 
sikerült neki széles és egységes eszmei-esztétikai platformon marad-
nia, amely sokféle és művésiieg új közelítés- és kifejezésmódot tesz 
lehetővé. A vajdasági szlovák irodalom gazdagsága éppen abban jut 
kifejezésre - nem tévesztve szem el ől az olvasót, akihez szól -‚ 
hogy lépést tud tartani a csehszlovákijai és a hazai irodalom modern 
áramlataival. Néha igen er ő teljes módon kifejezi az itteni kisember 
lelki alkatának jellemző  sajátságait, valamint a vajdasági falusi élet 
formáit, amelyek - az állandó haladás ellenére ás - még miiidig 
őriznek valamit sajátos jellemz őikből és varázsukból. 

Itt kell megemlítenünk Janko Čemant, akinek számos verse és 
kisprózáj:a, de különösen novellái és regényei egy sajátos realista dLi1na-
mizmussal mutatják be a vajdasági falvak széles utcáinak hagyomá-
nyos életét, a vajdasági rónát, amelyen legények és lányok, becsü-
Ietsek és tolvajok, higgadt és berzenked ő  emberek járnak-keldek, 
dolgoznak, lopakacinak, isznak, káromkodnak, leselkednek, vereksze- 
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nek, ellenségeskedést szítainak vagy néha kegyetlenül leszámolnak 
egymással. Az esti és éjszakai néptelen falusi utcák sötétjében fárasztó 
napi munka után legények kísérgetik a lányokat, ölelgetik és csókol-
gatják őket, nemegyszer átélve közben életük valódi drámáját is. Az 
elhomályosult szemek című  mesteri noveflájában Janko Čeman így 
Írja le a néptelen falusi utca éjszakai eseményeit: 

Ondrej  csak akkor ment el, amikor a toronyóra elütötte a tizen-
kett őt. Egyszerre Anna is elálmosodott. Bement, s én is hazafelé indul-
tam, eltelve valamiféle szorongással, hisz a paplak melletti kis hídon 
kellett átmennem és a hársfák alatt. Alig tettem meg néhány lépést, 
az utca másik oldalán, a Sikora-ház fel ől valamilyen zajt hallottam, 
mintha valaki éppen a járól ereszkedne lefelé. Jobban megnéztem, s 
láttam, valóban mászik valaki lefelé  az eperfáról. Az eperfa egész az 
árok partján állt, éppen Sikoráék kapujával szemben. Tompa dobba-
nás hallatszott, az alak a földön termett. Szóval lestek. De kit? Mind-
kett őnket vagy csak Ondrejt, vagy esetleg Žufka becsületét ellen-
őrizték? 

Csendben megszállták a hidat. Vártak. De mit, kit? Azt akarták 
Látni, meddig leszek Annával vagy Ondrej Źužkával? Arra készültek, 
hogy elverjenek engem vagy Ondrejt? 

-  Gyerünk aludni, fiúk... - igyekeztem tréfás hangot meg-
ütni, de nem sikerült. Én szóltam els őnek, gondoltam, megpuhítom 
őket, s baj nélkül jutok el mellettük.' 

Az újabb Sajátos, diiffereiiciált és kikristályosodott jelleg ű  vaj-
dasági szlovák Irodalom, tízegynéhány aktív írójával most lépett az 
új, harmadik szakaszába, a beérés és a teiimés betakarításának sza-
kaszába: új versgyűjtemények, novellakótetek és hosszabb Id ő  után 
ismét több regény megjelenése várbiató. Az Obzornak, a vajdasági 
sziovákság könyvki.adóján.ak Ujvidékre költöztetésével, a szlovák nyelv 
és irodalom tanszékének megnyitásával az Üjvidéki Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karán, a szlovák íróknak a Vajdasági Iróegyesüietbe 
való bekapcsolásával és a szlovák publicisztika további fejl ődésével Új, 
jobb feltételek között fejl ődik tovább a vajdasági szlovák irodalom. 
Az új •nevek megjelenése - különösen a kiriitikus Mlhailo Harpanjé 
és Vićazoslav Hronjecé -‚ továbbá számos cikk, tanulmány, kritika 
és recenzió új erőt jelent, Új ízeket és szlntéziseket, távlatokat a hazai 
szlovák Irodalom kijelölt Útján. Ebben az Id őszakban jelentetik meg 
versesköteteiket Vagy prózaköteteiket a szlovák irodalom vezet ő  egyé-
niségei: Babinka, Läbátlh, Benková, Tušiak, és Új alkotásokkal jelent-
keznek azok, akik hosszú évek óta nem pub)tkáltak, vagy csak most 
teszik közzé első  alkotásaikat: Bohuš, Čeman, Orna. Néhányan közü-
lük szerbhorvát nyelven is kiadták verseiket, mások pedig jelent ős 
irodalmi díjakat nyertek. Napjaink szlovák irodalma, kifejezési esz-
közeit fnézve, kiteljesedett, valóságábrázolása gazdagabb és modernebb 
lett, ahogy azt már Miehal Babin:ka régebbi verse is sejtette. 

Kétségbeesetten köröznek rezdüléseim, rezdüléseitek és rezdülések 
fölött az elfeledett jegenyék vacogó lelkei. A hegyi tavak ébred ő  
tükréhez hasonlítanak és lejtik gyerekes képtelenségeiket, akár 
a távoli szelek az akácfa bolygatott levelei között. 
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Tán a réges-régen elhalt  gabonafäldek  nedvei súgják szerelmük csá-
bító metafizikáját, s könnycseppekkel, a nevetés cseppjeivel és 
harmatcseppekkel ébredve gondolják ki bíbor távlataikat. 

Az éjfél szent pillanatai. 

Kezd ődnek az indulók, a mély sötétség pusztító  szépségének  indulói, 
hogy  megfoganjék  a kövek és sömörök magzata. 

Kezd ődnek a bűnök, 
•  jövend ő  gabonaföldek, 
•  jövend ő  emberek és mondatok 
képtelen aprócska bűnei, 

a sötét zápora alatt, mely simogat, 
gyű löl, szeret és pusztít. 

Szégyenl ősen lélegzik fel a távoli, öreg határ. 

Az ember itt van a földön. 
Otromba álmai és tüskés keze van. 
Vigasztalan homok az Ujjai közt, 

meg az ekevas rozsdás öröme. 
Ökle van és szíve. 
Sz őnivalója, és az egész égbolt az övé.  
&  övé a »jó  napot« és az  eleuttogott  

»isten véled!.'  

Jung  Károly fordítása 

A fönti összeállítás 	akárcsak a következő  számainkban sorra kerül ő  
többi ismertetés - eredetileg a Jugoszláv Rádióhálózat Jugoszlávia nem-
zeteinek és nemzetiségeinek háború utáni irodalma című  műsora számára 
készült. Magyar szövege az Ojvidéki Rádió Szépirodalmi Kalauz című  adá-
sában hangzott el. Az anyagot az Újvidéki Rádió szíves hozzájárulásával 
közöljük. 
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ÖRÖKSÉG 

HEGEDŰS ANDRÁS 

PETŐFI  FORADALMI ELVHŰSËGE  És 
TELJES EMBERSÉGE* 

Petőfiben nemcsak a költői, hanem a jellembeli nagyságot is csodálhatjuk. 
Németh László 1953-ban drámát írt Galileir ől, a XVII. század nagy 

fizikusáról, aki az inkvizíció szorítása alatt azért tagadta meg elveit, hogy 
a fejében lévő  gondolatokat még továbbadhassa. Galileinek választania kel-
lett alkotás és becsület között, s ő  az alkotást választotta. Németh Lászlót 
ez a probléma  -  az alkotás és becsület közti választás problémája  -  to-
vább nyugtalanította, s ellenpélda után kutatott. Így érkezett el  Petőfi  pél-
dájához, s írta meg 1954-ben Petőfi  Mez őberényben  című  drámáját. 1849 
nyarán költőnknek  Mezőberényben  szintén választania  kellett  alkotás és 
becsület között. Németh László drámája  -  a többi között  -  azt a gondo-
latot szólaltatja meg, hogy Pet őfi arra ment, amerre a becsület vitte. A 
halálba. 

Illyés Gyula Az ünnepelt című , 1972-ben keletkezett drámájában Pe-
tőfi jellembeli nagyságát ragyogtatja fel, azt a költ őt, aki emberként is 
halhatatlanná tudott válni. 

Ezért van az, hogy amikor Pet őfi Sándorra gondolunk, akkor nem 
annyira Kiskőrös jut eszünkbe, ahol született, hanem Segesvár, ahol meg-
halt. 

Petőfi a forradalmi  elvhhíség  és teljes emberség szép példáját kínálja 
nekünk, a XX. század embereinek. Erről kívánok szólni. 

Volt a történelemben nem is egy olyan fajta forradalmár, elvek és 
eszmék megszállottja, fanatikusa, aki csak az aszkéta ridegségét, komor-
ságát, hűvös tartózkodását tartotta magához ill ő, méltó magatartásformá-
nak, aki kiirtotta életéb ől a mosolyt, a derűt, a gyöngédséget, a közvetlen-
séget. Petőfi nem emlékeztet ezekre a forradalmárokra. Pedig Pet őfi igazán 
az elvi következetesség, könyörtelenség embere volt, akinél a Szó és a tett, 

Elhangzott Szabadkán, a Pet őfi-szemináriumon. 
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az írás és az élet teljesen azonosult. Az ő  életében a költészet a jellem pró-
bakövét jelentette. De Pet őfinél a forradalmiság a teljes emberség orga-
nikus része volt. Pet őfi az elvh űség és a teljes emberség egységének szép 

példáját ragyogtatja föl. 
1847. január elsején fogalmazta meg híres jelmondatát: 

Szabadság, szerelem! 
E kett ő  kell nekem, 
Szerelmemért föláldozom 
Az életet, 
Szabadságért föláldozom 
Szerelmemet. 

Még ebben a hónapban sorjáztak a tolla alól ars poétikáját, hitvallá-
sát Újra és Újra megszólaltató nagy versei: Ha férfi  vagy, légy férfi; Palota 
és kunyhó; A kutyák dala; A farkasok dala; A XIX. század költői. 

Ha férfi vagy, légy férfi... erkölcsi parancsát így summázta: 

Ha férfi vagy, légy férfi, 
Legyen elved, hited, 
Es ezt kimondd, ha mindjárt 
Véreddel fizeted. 
Százszorta inkább éltedet 
Tagadd meg, mint magad; 
Hadd vesszen el az élet, ha 
A becsület marad. 

A Habsburgok birodalmában vagyunk, a feudális Magyarországon, a 
kutyák országában, ahol a koncért, a pozícióért, a kényelemért, az asztal-
ról lehullott maradékért sokan nyaldosták a kegyelmes jó urak kegyelmes 
lábait. A szolgalelkűség földjén vagyunk, ahol a kutyák dala üvöltött. A 
kétszinüség rongyaival letakart országban vagyunk, ahol, ha valaki nem 
volt hajlandó kutyák módjára viselkedni, azokkal Úgy bántak, mint a far-
kasokkal: 

A fehér hóra le 
Piros vérünk csepeg 

Fázunk és éhezünk 
S átlőve oldalunk, 

Részünk minden nyomor... 
De szabadok vagyunk. 

(A farkasok dala) 

Petőfi a Ha férfi vagy, légy férfi... morális parancsát a maga szá-
mára kötelezőnek tartotta. Nem is tartotta, élte. Hétköznapjaiban, minden-
napjaiban is követni tudta erkölcse parancsait. 

Pedig jól tudta: milyen veszélyeket vállal forradalmi költészetével, 
elvei, eszméi megvallásával. Táncsics vasra verésekor, börtönbe zárásakor, 
1847-ben rádöbbenhetett; milyen sors várhat arra, aki a szabadság szerel-
mese és a zsarnoki elnyomás ostorozója. Arról is volt tudomása, hogy min-
den lépését - nemcsak Pesten, hanem mindenütt, ahol az országban meg-
fordult - rendčrspiclik figyelik. 1846-ban már gyakrabban vitte a posta a 
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spionok titkos jelentését Petőfiről Bécsbe. Az egyikben, az 1846. június 
12-i keltezésűben ezek a megállapítások találhatók:  »...  A társaságban 
többnyire néma és nem ott nyilvánítja forradalmi szellemét, hanem költ ői 
munkáiban. Petófi a minisztérium és a monarchia ellen szidalmakat szedett 
versbe és egy fölhívást is készített Magyarországhoz a lengyelek fölszaba-
dítására, továbbá egy forradalmi költeményt Magyarország részére, amely 
a maga nemében a szabadság minden határán túlmegy. Ezt a három köl-
teményt Petőfi csak bizalmas körben olvassa föl Vagy szavalja el. Ha ész-
reveszi, hogy jegyeznek, akkor megszakítja el őadását. Petiőfi nagyon titka-
lózik ezekkel a versekkel, s ez az oka, hogy a referens eddig nem kaphatta 
meg. Hogy Petőfi társaságában forradalmi hangon beszél, sokan kétségbe 
akarják vonni; de mégis Úgy van, mert hisz gyakran mondja, hogy Auszt-
ria ellen mélységes gyűlöletet érez és reméli, hogy ezt csakhamar kielé-
gítheti.«. 

1846. július 3-án a bécsi rendőrminiszter már szükségét érezte annak, 
hogy ilyen utasítást adjon a pesti főkapitánynak: 

»...  Amint értesülök, Pesten most egy bizonyos Pet őfi Sándor, az 

ott megjelenő  Pesti Divatlap munkatársa, azzal t űnt föl, hogy politikai ver-
seket és cikkeket ír, és hogy ezekben, valamint bizalmas körökben tett 
szóbeli nyilatkozataival, exaltált gy űlöletet árul el az osztrák államigaz-
gatás ellen; a legközelebbi jövőre pedig a fennálló rend teljes felfordulását 
és a véres katasztrófát jósolja. 

Ebből az alkalomból fölkérem, hogy Pet őfi egyéniségéről, családi, va-
gyoni és egyéb viszonyairól, vita anteacta-járól és mostani foglalkozás-
módjáról s összeköttetéseiről, továbbá intellektuális képességeiről és tanult-

ságáról közelebbi felvilágosításokat szerezzen és ennek eredményét adja 
tudtomra; különösen pedig kérem, szíveskedjék politikai viselkedését, já-
rás-kelését gondosan szemmel tartani, nevezetesen a levelezését pontosan 
ellenőrizni, mihez képest intézkedéseit és észleleteit tudomásomra hozni ne 
terheltessék.« 

A hivatásos rendőrök és a koncot leső  spiclik körmölték is a jelenté-

seket. Petőfi minden politikai tartalmú kijelentéséről, verséről így szerzett 

rögtön tudomást a bécsi kamarilla. A Csalogányok és pacsirták megjele-
nése után például egy gróf, aki történettudományi tevékenységet is vég-
zett, s aki az udvari könyvtár igazgatói székére aspirált, ilyen kémjelen-
téssel kívánta Bécs kegyeit megnyerni: »Magyarországnak most eggyel több 
politikai költője van, a neve Pet őfi - fiatalember, nem talentum nélkül 
- s egy folyóiratban  Csalogányok és parcsirták  című  verset eresztett vi-
lággá, amelyben sokat lamentál; de - mondja - jön a megment őnk, anél-
kül, hogy hóhéraink észrevennék: a jöv ő «.  Erdélyben  című  költeményéről 

pedig már annak megjelenése előtt értesült a kamarilla. Ugyanis Pet őfi 
levelét elfogták, s a levél tartalmáról azonnal értesítették Bécset. A forra-
dalom ás a szabadságharc idején Bécs Pet őfi nyílt megsemmisítésére töre-
kedett. 1848 májusában eljárást akartak indíttatni a költ ő  ellen »egyik 

felségsért ő  verse miatt«. Kés őbb le akarták tartóztatni, majd az osztrák 
katonai hatóságokat utasították, hogy Pet őfit el kell fogni és példás szi-
gorral meg kell büntetni »speciálisan nagyhatású lázító munkája miatt«. A 
segesvári csata után pedig elfogató »körözvény<c-t adtak ki ellene. Bécs 
sem akarta elhinni, hogy Pet őfi meghalt. 
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A költőt elveitől, meggyősődésétől elriasztani, megalkuvásra, kompro-
misszumra kényszeríteni azonban nem lehetett. 

Petőfi  elvek embereként élt barátai körében is. Megvetette - bará-
tok között is - az alakoskodást, a gerinctelenséget, a következetlenséget, 
az elnéző  engedékenységet, a sima modorú taktikázást. Ha az elvek pa-
rancsolták - tudjuk -‚ összeveszett Tompa Mihállyal, költ ő  barátjával; 
megszakította Jókaival még a diákkorban kezd ődő, meleg barátságát; 1848-
ban megtámadta Vörösmarty Mihályt, atyai jótev őjét, első  kötetének kia-
dásához segítőjét. Vagy említsük meg Kovács Pálhoz, a győri Hazánk szer-
kesztőjéhez fűződő  barátságának elvi jellegét. 1847-ben Pet őfi Kovács Pál 
lapjában, a győri Hazánkban  jelentette meg a  Csalogányok  és pacsirták, 
Egy gondolat bánt engemet.., A XIX. század költ ő i, Világosságot, Magyar 
vagyok, Bányában stb. című  forradalmi eszmeiségű  verseit és irodalom-
politikai, művészi elveit tartalmazó Üti leveleket. Kovács Pál Petőfit nép-
szerűsítő  szerkesztői tevékenységet fejtett ki 1847-ben. Lelkesen ajánlgatta 
a nagy költő  műveit a Hazánk olvasóinak. Helyet biztosított a Pet őfi mű-
veit magasztaló megáflapitásoknak,  a Petőfihez írt és őt méltató versek-
nek, azok leveleinek, akik arról számoltak be, milyen felejthetetlen élményt 
jelentett számukra a Pet őfivel való személyes találkozás. S tette mindezt 
Kovács Pál 1847-ben, amikor az eddiginél sokkal nagyobb er ővel folyta-
tódott a politikai tartalmú irodalmi harc Pet őfi és köre ellen a Szépiro-
dalmi Szemle, a Honder ű, a Budapesti Híradó, a Pesti Divatlap hasábjain. 
Sőt, azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Kovács Pálnak nehéz, sokszor rafi-
nált harcot kellett folytatnia a gy őri cenzorokkal azért, hogy Pet őfi forra-
dalmi verseit a Hazánkban megjelenhessenek. Mindezek ellenére Pet őfi, ha 
következetlenséget, ingadozást, taktikázást vett észre Kovács Pál egy-egy 
szerkesztői tettében, azonnal küldte a dorgáló levelet. Kovács arról érte-
sítette a költőt, hogy az Üti levelekb ől kihagyja az általa bírált él ő  kriti-
kusok és költők nevét. Petőfi azonnal kifejezésre juttatta nemtetszését, fel-
háborodását amiatt, hogy szerkeszt ő  barátja vonakodik következetes hatá-
rozottsággal részt venni az irodalmi harcokban. »Kaptam leveledet - vá-
laszolta Petőfi 1847. augusztus 10-én -‚ s többek közt ezt a tanulságot me-
rítettem belőle, hogy kisebb-nagyobb mértékben minden szerkeszt ő  gyáva. 
Ebadta, mikor én egy becsületes embert sem bántok, csak a haszontalan 
pimasz csőcseléket, s te félsz ezek neveit kitenni lapodban«. Pet őfit nem-

csak a saját műveinek a sorsa érdekelte 'a győri Hazánkban, hanem az is, 
hogy a lapban vele együtt kiknek jelennek meg a m űvei. Petőfi igényes 

szerkesztői munkát várt Kovács Páltól, s ha ez olykor-olykor egyes szerz ők 
esetében olcsó engedményt tett, azonnal megkapta a dorgáló figyelmezte-
tést a költőtől. 1847. április 1-én a következő  sorokat írta Kovács Pálnak: 
»Amennyire telik, őrizkedjél olyan égbekiáltó silány portékákat közleni, 
mint a minap Bulyovszky és Halka, vagy ki fene versei voltak. Amint elol-
vastam, hát... aszkórságba estem és három ízben ütött meg a guta. Ha 
kedves előtted életem, válogasd meg jobban a verseket. Inkább semmit, 
mint rossz verset.« 

Petőfi elvek embereként élt a politikai élet fórumain is. 

Elvisége megmutatkozott 1848 júniusában is, amikor országgy űlési 
képviselőül ajánlkozott a kishunok földjén. Nem hízelgett, nem dicsért, 
nem ígérgetett felel őtlenül. A könyörtelen, meztelen igazságot mondta, 
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példát adva a becsületességre és tiszta elviségre azon a területen, ahol 
eddig a rafinált hízelgéssel, a fele] őtlen ígérgetéssel és az alantas szándékú 
dicsérettel értek el sikert. Pet őfi így állt a szabadszállásiak elé: 

»A legjobb alkalmam volna rá most megszerettetni magamat veletek 
azáltal, ha az egekig magasztalnálak benneteket, hogy ti kunok, ti ilyen 
meg olyan dicső , páratlan, hasonremek emberek vagytok! Ha én azt amúgy 
hosszas kacskaringósan kikanyargatnám, tudom, nem esnék rosszul egyik-
teknek som, sőt közületek többen megsimítanák a bajuszokat és a hajo-
kat és azt mondanák: »Ejnye, mégis derék ember ez a Pet őfi, tegyük 
meg követnek». Hanem azt korán se várjátok, hogy én titeket magasz-
taljalak, mert akkor szemtelenül hazudnám. Becsületemre mondom, hogy 
ti nem vagytok remek emberek, vagy eddig legalább nem voltatok. Már-
cius 15-éig az egész Magyarország nagyon szolgalelk ű, kutyaalázatosságú 
ország volt, és ti ebben a virtusban közelebb álltatok az els őkhöz, mint 
az utolsókhoz. Gondoljatok csak vissza arra a Szluha kapitányra, hogy 
süvegeltétek, hogy csúsztatok-másztatok el őtte. Ah, ha eszembe jut, még 
most is szégyenlem magamat a ti nevetekben. A zsidók hajdan Mózes 
idejében az isten helyett egy aranyborjút imádtak, de ti még lejjebb süly-
lyedtetek, - ti egy ólomszamarat imádtatok. Azonban ez az id ő  lejárt, 
és remélem, hogy lejárt mindörökre. Fölemeltétek fejeteket, s fölteszem 
rólatok, hogy soha többé meg nem hajoltok semmiféle ember el őtt a 
kerek világon. Az isten az állatnak teremtett négy lábat, az embernek 
csak kettőt, azért, hogy egyenesen járjon és embertársainak egyenest a 
szeme közé nézzen, - mert az ég alatt minden ember egyenl ő, egynek 
sem szabad másokra lenézni, egynek sem szabad másokra fölnézni. Nem 
ismerek magamnál se kisebbet, Se nagyobbat. 

Ennyit akartam mondani, atyámfiai, ebből megítélhetitek, hogyan 
érzek és hogyan gondolkodom. Ha kedvetekre való vagyok, meg fogtok 
követnek választani, s akkor minden er őmet nagy és szent kötelességem 
teljesítésére fordiítom. Ha pedig meg nem választatok követnek, abból 
látni fogom, hogy különb emberetek akadt, mint én, s ez hazafiúi szívem 
legszebb öröme lesz, mert f ő  óhajtásom, hogy én nálam minden ember 

nagyobb tehetségű  és nagyobb buzgóságú legyen a magyar hazában, amely 
haza, adja a magyarok istene, hogy mindörökkön örökké éljen!» 

Ha igazának tudata vezérelte, keményen szembeszállt a szabadság-

harc vezető  pozícióiban levő  katonatisztjeivel is. De nem udvarolt a kor-
mányzónak, Kossuth Lajosnak sem. Pet őfi így kezdte a neki írt levelet 
1849. január 13-án: »Bocsásson meg Ön, hogy másodszor •is alkalmatlan-
kodom; másodszor és utójára. Mindenekel őtt arra kérem Önt, legyen szíves 

levelemet egészen végig átolvasni, mert az igen fontos nemcsak rám, 
hanem talán a hazára nézve is. Iparkodom, hogy minél rövidebb legyek. 
Kérelmem inkább Vetter tábornok elé tartozik tán, mint Ön elé, de azzal 
az emberrel egyszer beszéltem és többször nem fogok beszélni, nehogy 
hamisnak tapasztaljam azon hitemet, hogy a bakonyi kanászok a legcivi-
lisálatlanabb emberek a világon. A história szerint némely emberek arra 
vannak kárhoztatva, hogy minél többet tesznek a hazáért, annál több 
lealáztatást és méltatlanságot szenvedjenek, s én ezek közé tartozom. ĹTgy 
hiszem, van jogom némi öntudattal tekinteni vissza pályámra, mert (nem 
praetensiót, hanem tényt mondok) a magyar nép között az én dalaim a 
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szabadság els ő  leckéi, megjelenésem előtt hírét sem hallotta ennek az 
eszmének, amelyért most harcol: és ezért nem volt egyéb jutalmam, mint 
a folytonos megalázások, de soha még csúfabbul senki sem bánt Velem, 
mint Vetter. Windischgraetz különben viselte volna magát irányomban. 
Azért Önhöz fordulok; ha meghallgat Ön jó, ha meg nem hallgat, úgy 
az isten sem kívánhatja tőlem, hogy még tovább is járjak házról házra 
a végett könyörögni, hogy legyen szabad karom és fejem erejével a hazá-
nak szolgálni. Nem el őléptetést kérek többé, nem is fogadom el mind-
addig, míg hadi tetteim azt követelni nem fogják; csak arra kérem Önt, 
tetessen át a 28-dik zászlóaljtól Bem táborához; ha dics őséggel nem har-
colhatok, gyalázatot sem akarok nevemre hozni, s mostanában, vélemé-
nyem szerint, gyalázat nélkül csak Bem oldala mellett lehet az ember. 
Ha ez nem teljesíthető, ha például ott nincs üres kapitányi hely vagy 
más efféle, akkor még egyet: a demokraták a legszegényebb emberek 
Magyarországon, s én valamennyi között a legszegényebb vagyok, mert 
a legrendületlenebb demokraták egyike voltam els ő  föllépésem óta; még 
arra sincs pénzem, hogy a hazának tegyek ebbeli áldozatot; azért adjon 
nekem a nemzet nevében a kormány egy kicsiny összeget, csak annyit, 
amennyit legalább megérnek költeményeim, melyek szerénytelenség nél-
kül mondhatom, nem legutolsó kincse a hazának. E kis összeget is nem 
díjul vagy ajándékba, hanem csak kölcsön kérem, hogy vele Bemhez 
menjek, s mellette mint magánember tanulhassam a katonáskodást, s ha 
megtanultam, le fogom róni tetteimmel e kölcsönt, mert nekem meggy ő-

ződésem, hogy egyike leszek a haza megmentőinek. Meglehet, hogy e hit 

őrültség bennem, de ha az, úgy olyan szent őrültség, melyért legalább is 
kíméletet érdemlek minden igaz hazafitól. Legjobban szeretném, ha szóval 
végezne Ön velem, s rendelne órát megjelenésemre; különben amint Ön 
akarja. Isten Önnel!« 

Ne gondoljak azonban, hogy ez az elvi következetesség, könyörte-
lenség Petőfit hideg-rideg emberré, érzelem, melegség, meghittség nélküli 
forradalmárrá alakította volna. Nem! Sugárzott bel őle a derű  és a sze-
retet, Csupa jóság és önzetlenség, kitárulkozó szív volt akkor, ha becsü-
letes, nemes, őszinte emberek vették körül. 

Ő  kezdeményezte azt a Csodálatos, mély és meleg  érzelmíl, a világ-
irodalomban is páratlan, mai íróinknak is példát mutató barátságot, amely 
Arany Jánoshoz fűzte. Amikor Arany a  Toldival  pályadíjat nyert, Pet őfi 
1847 februárjában ezekkel a himnikus szavakkal köszöntötte a tenger 
mélységéből tűzokádóként kibukkant költőt: 

TOLDI írójához elküldöm lelkemet 
Meleg kézfogásra,  forró ölelésre!... 
Olvastam, költ őtárs, olvastam művedet, 
S nagy az én szívemnek ő  gyönyörűsége. 

Ha hozzád ér lelkem, s meg talál égetni: 
Nem tehetek róla... te gyújtottad úgy fel! 
Hol is tehettél szert ennyi jóra, ennyi 
Szépre, mely  könyvedben  csillog pazar fénnyel? 

(Arany Jánoshoz) 
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Illyés Gyula Petőfiről szóló Szép könyvében erről a barátságról ezt 
Írta: »Kortársai közt Arany az egyetlen, akit ől dicsőségét félthetné, s Ő  
támogatja azt legjobban, nemcsak irodalmi téren, hanem magánügyeiben 
is. Kioktatja az írói mesterség, illetve az érvényesülés titkaira, tanácsokat 
ad neki, munkára ösztökéli, útonútfélen portálja, naphosszat szaladgál, 
hogy kiadót, pénzt és állást szerezzen neki.« S ha elolvassuk Pet őfi és 
Arany levelezését, akkor látjuk igazán: mennyi odaadás, finom érzelem, 
játékos jókedv, tiszta derű , emberi, baráti ragaszkodás jellemezte Pet őfi 
énjét! Arany emberi, költ ői nagyságáról nem szűnt meg mások előtt' sem 
hitvallást tenni. Amikor Tompa Mihályt Bején 1847. július els ő  napjaiban 
felkereste, rögtön arról szólott, hogy megtalálta »Homér - Arany Jánost, 
hazánk új csillagát.< 1849 júliusában Zoltán fia életrajzában ezt az érté-
kel'ő  vallomást szőtte: »Keresztapja Arany János, a világ egyik legnagyobb 
költője s legbecsületesebb embere. . .< Pet őfi összeférhetetlen, kezelhetet-
len? Erre a felületes, rágalomnak is beillő  megállapításra élő , kemény 
cáfolat az Aranyhoz való barátsága. A baráti kapcsolatokat nem saját 
érdekeiért, hanem elveiért bontotta föl. Pet őfinek nem vetélytársai voltak, 

hanem ellenfelei! 
S milyen nyíltszív űség, csodáló tisztelet, fiúi ragaszkodás jellemezte 

Bemhez, a forradalmár hadvezérhez f űződő  kapcsolatát! Amikor a magyar 

hadsereg vezetőitől Petőfi kegyetlen szúrásokat kapott, Bem az, aki maga 
mellé vette, belső  emberévé, kedves fiává fogadta a költ őt. Pedig Bem 

a hadseregében szigorú fegyelmet tartott, igaz, nem a nyakkend ő- és 

kesztyűviselet terén. S Petőfi a tettek emberének, Bemnek a táborában 
példás katona lett, beilleszkedett a sereg szellemébe, semmi kifogás nem 
merült fel ellene. S hogy tud Pet őfi áradozó szavakkal dicsérni tábor-

nokot, ha az méltó rá! 1849. február 15-én ezt Írta: »Azon sereg, mely 
négynapi szinte szakadatlan csatat űzben úgy viselte magát, azon sereg, 

melyet Bem vezérel, lehetetlen, hogy ne gy őzzön! Szeretném Bemet egész 

nagyságában felmutatni a nemzet, a világ előtt, de ahhoz több és nyugodt 

idő  kellene, hogy lelkem minden erejét összeszedhessem, - most csak e 
puszta vázlatban leírt tények szóljanak mellette. Bármily derék h ős volt 

e sereg, az, hogy egy eszmében és épségben maradt e viharos napok után, 
egyedül tábornokának érdeme.« Április 11-én pedig ezt vetette papírra: 
»A napokban voltak itt a hadügyminiszternek s a nemzetgy űlésnek kül-

döttei, kik meghozzák Bemnek az els őrendű  érdemjelt. Az átadás csak 
szobában, néhány tiszt jelenlétében történt, mert helyben nincs sereg, s 
különben is a mi vezérünk nem szokott az efféle sallangos és csattogó 
ceremóniákhoz. Volt ennek a kis szobai ünnepségnek mindamellett  sok 
pedanti és táblabírói oldala, de volt olyan momentum is, mely megható, 
megrázó, mondhatni nagyszerű  volt, midön az öreg Németh alezredes e 
szavakkal adta át tábornokunknak az érdemjelet: » Ěn nem vagyok szó-

nok, s ha az volnék sem tudnék most beszélni; engedje meg ön, hogy 
megcsókoljam önnek jobb kezét, mely az én hazámért vérzett!< és sírva 
csókolta meg a tábornok csonka kezét, s mi, kik jelen voltunk, mindnyájan 
sírtunk - de ezt nem olvasni kell, ezt hallani és látni kellett volna.« A 
gyermeki hála milyen forrósága öntötte el Pet őfi szívét akkor, amikor 
Bem bal kézzel, szíve felöli kézzel az ő  keblére tűzte az érdemjelet. Idéz-
zük Petőfit:  ». . . az egész világ itudja, hogy én nem vagyok szerny ember, 
de istenemre mondom, ennyit nem érdemeltem. Oly megillet ődéssel, mely- 
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tő!, ha eszembe jut, most is reszket a lelkem, ezt feleltem: »Tábornokom, 
többel tartozom Önnek, mint atyámnak; atyám csak életet adott nekem, 
Ön pedig becsületet.« Bem előtt tárulkozott ki ritka nyíltsággal, már-már 
a férfi önérzetére Sem adó őszinteséggel Petőfi - szülei eltemetése után 
így: »A lovamat - szememben könnyekkel teszem ezt a vallomást -‚ 
amely oly kedves volt nekem, mert Ön adta, a lovamat kénytelen vagyok 
eladni, hogy kenyeret vehessek. . . Tud Pet őfi elismerő, rajongó tiszte-
lettel Is levelezni tábornokkal, ha az Bem, a szabadság bajnoka! Az 1849. 
június 20-án francia nyelven írt levelét így zárta: »Védje hazám ügyét, 
s ne feledkezzék meg, tábornokom, arról az ifjúról, aki Ön iránti mély 
tisztelete s szent szeretete érzetében így meri magát nevezni: fia.« Az 
erdélyi hadsereg című  költeménynek azok a részei csapnak föl a legtisz-
tább lírai magaslatba, amelyek Bem érdemes dics őségét zengik, jelezvén, 
hogy Petőfi életének egyik legnagyobb ajándéka az volt, hogy Bemmel 
találkozhatott, hogy egy lengyelben megismerhette a magyar szabadság-
harc problémáit igazán ért ő  hadvezért! 

Petőfi emberségének Új színeit ragyogtatja fel szerelmi költészete, 
családi lírája, általában az a szemlélet, amelyet a szerelemr ől, családról 
kialakított. Amikor a szerelemr ől, a családról szólt, az elvi könyörtelen-
ség embere csupa finom gyöngédség, túláradó rajongás, élettárskereső  szán-

dék, családért él ő  felelősség. Ma a »modernek« és a pszichoanalitikusok 
keveslik azt, amit Pet őfi a szerelemről megszólaltatott. Csak a szerelmi 
élet felszínét mutatta be, nem hatolt annak titkaiba, mélységeibe, a kon-
venció sablonjai között mozgott - mondják lekicsinyl ően róla. Valóban 
nem lehet megtalálni szerelmi lírájában sem a szerelem misztériumát, 
sem a romantikus démoniságot, sem a dekadens betegességet. De fel lehet 
lelni benne az egészséges élet, a közösségi élet szép értékeit: a gyöngéd-
séget, rajongást a szeretett leány iránt; a vágyat a család, a legkisebb és 
legmeghittebb emberi közösség iránt; a harcot az élettársért; a felel ősség 
súlyos parancsát a felépített családért a legnehezebb körülmények között, 
egy égő  ország füstös, vörös lángjai alatt is; az életszeretetet a család-
szeretetben. Találóan írta Illyés Gyula: »A fiatal költ ő  azok közé az 
egészséges lelkek közé tartozik, akik lángoló szerelmesként feküsznek le, 
a nászéjszaka reggelén a családapa, s őt a családfenntartó hivatásával 
ébrednek föl.« S ebb ől az életérzésb ől halhatatlan értékű  - szépségü 
versek születtek. Emlékezzünk a Júliának udvarló Pet őfi költeményeire! 
A Reszket a bokor, mert... az áradó szerelem gyönyörű  dala, a Lennék 
én folyóvíz a tartós boldogság utáni vágyakozás remeke. De a férj sze-
relmes szava sem halkabb. A Szeptember végén vallomás az örök hűség-
ről, a Minek nevezzelek a kimondhatatlan, kibeszélhetetlen nagyságú sze-
relem ódai szárnyalású megnyilatkozása stb. Aztán a felépített, megte-
remtett családért érzett felel őssége verseiben, prózai írásaiban is ismét-
lődően meg-megszólalt. A Zoltán fiam életrajza héthónapos koráig című  
írásának egyik részletét idézem. A család, az otthon minden szépsége, 
értéke, finomsága már-már költészetté nemesedve jelenik meg ebben a 
prózarészletben: »Apám a tél folytán egyszer Pestr ől Debrecenbe szökött, 
s ott látta Zoltánt, s határtalan gyönyöre telt benne. Onnan visszament 
ismét Pestre s nemsokára bekövetkezett haláláig beszédének kedvenc és 
fő  tárgya volt unokája, s halálos ágyán, mikor már beszélni nem tudott, 
karjait úgy mozgatta, mintha kis gyermeket ringatna, ezzel akarván tud- 
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tára adni anyámnak, hogy a kis unokáról gondolkodik. Oh fiam, ha fel.. 
nősz, légy tisztelettel és szerétettel e két szent öreg emléke iránt, kik 
engemet Oly végtelenül szerettek, s kik tégedet is, ha meg nem halnak 
vala, oly végtelenül szerettek volna, mint csak szerethet anyád és apád!< 

Petőfit nemcsak a forradalmár elvh űsége s ebből fakadóan az osto-
rozó, szatirikus indulat, hanem a forradalmár optimizmusa, derűje, biza-
kodása, életöröme, humora is mélyen áthatotta. Sokan Petőfi egyénisé-
gének ezt a karakterisztikus jegyét fiatalosságából, éretlenségéb ől eredez-
tetik. Nem így van! Petőfi a forradalmi kor legtisztábban látó magyar 
költője volt. Hitte, hogy az élet elrendezhet ő, a valóság újjáformálható, 
hogy lehet teremteni hazát e honból, nemzetet e népb ől. Nagyszerű  láto-
mása a jármát lerázó minden rabszolganépr ől - mély meggyőződéséből 
fakadt. Ezért jellemezte Pet őfit a bens ő  egyensúly, a fiatalos der ű, a szi-
lárd magabiztonság. Neki is voltak kudarcai, keserves kínlódásai, Őt  jS  
megérintette a meghasonlás, a vívódás sugallata. 1847-ben az összes költe-
ményeihez írt előszóban ezt vallotta:  »...  hogy bennem szaggatottság van, 
ez, fájdalom, való, de nem csoda... e szaggatottság nem is egészen az 
én hibám, hanem a századé. Minden nemzet, minden család, s őt, minden 
ember meghasonlott önmagával... Igy van ez az emberiség szégyen és 
szomorultság között, kívül csendes, de belül annál inkább háborog, mint 
a vulkán, melynek közel van kitörése. Ilyen e század, s lehetek-e én 
másforma? én, századom h ű  gyermeke. 

Ezzel a tépelődéssel is kora gyermeke volt Pet őfi. Ne feledjük: Euró-
pában ez a kor »a vesztett illúziók kora, a »mesterséges paradicsom< 
keresésének kora. A célt vesztett írók kórusa zengte a pesszimizmus, a 
reménytelenség nehéz, fáradt dalát. Pet őfit világnézetének, életbizalmá-
nak ereje átsegítette a pillanatnyi megrendülés, vívódás kínjain. S őt, ő  
hatolt legmesszibbre minden kortársánál. Nemcsak a liberális politika 
gyöngeségeit leplezte le, s ezzel nemcsak a forradalmi demokratizmushoz 
érkezett el, hanem a korai kommunisztikus tanokat is magáévá tette. 
A XIX. század költ ői című  versében annak a világnak a képét festette, 

ahol a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, s ahol a szellem nap-

világa minden ház ablakán ragyog. 

Petőfi életéből és műveiből a derű, a bizakodás, az optimizmus sugár-

zik. Azoknak nem költője ma sem Petőfi, akik a szétesettségben, az abnor-
mitásban keresik a zseni lényegét. De azoké igen, akik emberien rende-
zett éleformát óhajtanak kialakítani magukban, akik szellemi energiáikat 
megfeszítve alkotnak egy nép és a világ népei felszabadításáért. S teszik 

mindezt egy magasrendű  erkölcsi norma szabad fegyelme alatt. 

Petőfi gazdag, sokszínű  ember volt! Forradalmár  elvhuísége  harmó-

niába jutott teljes emberségével. Ezért formáló er ő  és ezért példa! 

A forradalmár elvhűségét és teljes emberségét építette bele költé-
szete világába. 

Petőfiben a költői és a jellembeli nagyság összefonódik. Ezért él 
Petőfi a nép szívében. 

Legendák születnek róla. 

Figyeljük meg, hogy aranyozza be a népi fantázia és a nép szeretete 
a születés tényét: »Nem Szabadszálláson született Pet őfi, egy városban 
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Sem született az, hanem országúton. Én úgy hallottam, úgy volt, hogy 
egyszer régen pásztorok, juhászok, csikósok kint teleltek a  félegyházi 
határ< an.  Tél volt, de régen a pásztorok télen is a  meaőn  tanyáztak. Be-
mentek egyszer a pásztorok az út menti csárdába, látják, ott ül egy sze-
gény ember és nagyon búsul. Kérdezték, mit búsul? Azért, mondta, mert 
úton Volt a feleségével, és útközben megszületett a gyerek  -  most aztán 
itt vannak a csárdában, nem tudnak tovább menni, a nagy hó miatt sem, 
meg a gyerek miatt sem. A pásztorok igen megsajnálták, bementek az 
asszonyhoz, hogy valami keresztajándékot adjanak a gyereknek, ahogy 
szokás. De szegény pásztorok voltak, semmijük se volt, mi telik egy pász-
tortól?  -  Az egyik odaadta neki az ostorát, a másik juhász volt, az kis-
bárányt adott, hogy mégis adjanak valamit. A  szegényember  nagyon 
köszönte, az volt a Pet őfi apja, a gyerek meg  Petőfi  Sándor.< 

A karácsonyi történetb ől font  glóriát Petöfi  köré a nép. A szent nép  
-  a »szent< magaslatára emelte a költ őt! 

Születtek legendák haláláról is. Az egyik így szól: »Mikor  Pebőfi  
elesett a csatában, az ellenség f ővezére megparancsolta, hogy keressék 
meg Petőfi holttestét, és temessék el jó mélyen. Mikor el volt temetve, 
azt mondta a f ővezér, most úgy egyengessék el felette a földet, hogy 
nyoma se maradjon, hol fekszik. Elegyengették, hogy nyoma se maradt. 

De  asse  volt elég, egy század huszárt rendelt ki a f ővezér, azt parancsolta: 

»Egy napig lovagoljatok a csatatéren, hogy egyformán tapossátok le a 
földet mindenütt.« Letaposták a földet a huszárok. Akkor azt kérdezte 

a fővezér: »Na  melyikőtök  tudja, hol van Pet őfi Sándor sírja?«  -  Két 

huszár mondta, hogy ők még tudják. A két huszárt a f ővezér nyomban 
főbe lövette, hogy senki se tudja, hol fekszik Pet őfi Sándor  . .  

Ez a legszebb koszorú, amelyet Pet őfi szobrára vagy a segesvári 

csatatérre valamikor is lehelyeztek! 

Befejezésül még két gondolatot fogalmazok meg: 

Egy külföldi nagy író ezt mond ta :  »Ërtékes  lehet az a nép, amelyik-
nek ilyen költője van!« 

A másik gondolatot magunknak kell megfogalmaznunk kötelező  pa-
ranccsal valahogy így: »Lássuk meg Pet őfiben az emberi értéket is, és 
építsük bele a mi mai világunkba és életünkbe!« 

-- 

-r  ------r- 

529  



KOL OZSI  TIBOR 

HARMINCÉVES  ARCKÉP.  
-  Emlékezés Havas Károlyra  -  

Ha most  visszagondo*ok  rá,  'sz'iRte  cl som  hiszem,  hogy több mint  har-
mi'nc  esztendeje annak, hogy ott  il,áttam le-föŤsétáfnl  az  egykoń  Napló  
egbelső  szerkesztőségi szobájában,  miilközben  a napi  vezérciikket  dik-
tálta gépbe. Pedig a  dátumk inem  'hazudnak. 1944. június  19-e  volt 
az a  inap,  amikor a 'hitleri parancsokat kiszolgáló  pribákok  vagonokba 
rakták Szabadkán is .a már el őzőleg gettóba zárt  .zeldôkat,  és  megndult  
a vonat Bácsa'l'más felé  - skk  számára az  i.tlsó  útra. Ebben a vo-
natban volt  Havas  Károly, az egykori jeles  szabad,k,a:i  magyar újságíró 
is, a  Híillapnak,  a 'régi  j ,ugoszláviabolli Magyar Pá rt  'lapjának a szerkesz-
tője s a Napló későbbi kétcsil'lag'os  ci'k'kéinek ĺ rója. Alkor imár ,hirányzott  
belőle a magabiztos  fetlépésnek  legapróbb  sziikrája  'is:  elfojtotta  élet-
kedvét az embertelen 'erőszak, feladta a harcot, ás ott a vonalban, a 
ki'látástala'n jövő  felé utazó 'hasonló sorsú  útitá'rsk,  hasonló sorsú cm-
berek szorongó 'közelségében megmérgezte magát.  Bácsal,rnáson  te-
mették cl, de a későbbiekben emléktáblát  ikapott  a  szabad'ka'i  zsidó 
temető  ha'lotbasházá'nak  falán is.  Otvenhét  éves  vlt, amikor  meghalt, 
önkezével előzve meg a  ha'lá'ltábork  kínos  jíléliegtét.  

Mondom, ötvenhét éves volt,  •ami ŕkor  meghalt. Ha azonban ma 
visszagondolok rá,  'miintha isokkal ticlóselábnek  'látnám. Van valami  ön-
kéntelen  tiszteletadás az emberben, amikor a  felgyülemIlett  'ismerete-
ket kiegyenlíti az  életkorra'l.  Emlékszem,  lćisd,iâk lkoromban  úgy tekin-
tettem fal a 'hetedikes—nyolcadiikos glmnazi;stákra, m'i!nt ak'iik  legalább 
egy fái évszázaddal  mregelőztek  az életben.  Valamiképpen  így emléke-
zem Havas Károlyra 'is. Pedig volt egy jelenet életünkben, amikor éppen 
ezzel az életkorral  ikerüitem  összeütközésbe, s  am,i'kor  úgy érzem  -  
ő  is ugyanolyan 'igazságtalan volt,  mi'nt  jómagam, amikor közlés végett 
kezébe adtam agy kis  í,rásomat.  A Népkörben  akkorjába'n  heves harc 
dúlt a fiatalok ás öregek között, s ez a harc  ihIetett  meg engem is, 
amiikor 'megírtam rövid, elvont témájú  tárcanoval'lá.mat  az öregek ás 
fiatalok  el;lentétei'r&l,  amelynek világosan 'kimondott tanulsága: igenis 
a fiataloknak van 'igazuk, 'mert övéké a jövő , mart elő renéznek. Nos, 
Havas Károly, aki 'különben soha Vissza nem adott egyetlen kézirato-
mat sem, 'ezúttal  felhevü'lfen  maga jött ki a  'korrktori szbába,  hogy 
fejemre olvassa írásom gyengeségét  -  nem  is  valóságos  gyengesé-

géval  érvelve, hanem belekapaszkodva  legyetlen  szóba, azt  isméteigatve,  
mintha a téma iránti egész megvetését visszhangozta volna benne: 
»Saséi!... Micsoda szó, micsoda 'magyarosság az, hogy  sasé,i!« Én 
persze éreztem, 'hogy nem a  »saséi<c -nak szól a felháborodás, bár ma 
már  iól  tudom, hegy helytelen a  többesszám Ii  jele a szó  břrtokost  jelző  
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fonm'ája  után. Nem  jis  azért  említettem  ezt a  ikis  esetet, mintha 'így utó -

4a9 tké~be  akarnám  voninti  Havas Károly egykori formai igazát, hanem 
sokkal  inikább  azért,  hogy ,megpróbáljam jolil-ernezni az embert, a  benne  
rejlő  etlentétekkel iegyetemben.  'Me rt  Havas Károly nemcsak abban  
volt  az  elilentétek  embere, hogy mást mondott 'nekem, a  fiatalinak, mint  
amik valójában gondolt, hanem sok 'minden  legyÊbben ,is.  

Az emberi igazságokért és általában az igazságért szállt  síkra  
érvekkel általában jól  imegtalpalt  vezércikkeiben. Egy atkalommal pél-
dául, amikor az egész városban  tefhábo.rodás's'al  tárgyalták, hogy  Roth 

kalapgyáros  a  'Heisler-szanatóriumban ápoltatta nagy  'berná'thegyi  ku-
tyáját, amelyen császármetszést  keHett  végrehajtani, Havas Károly ve-
zércikkében 'a közvé'lemén'nyel szemben  is  védelmébe vette  -  nem a  
kalapgyárost,  hanem a kutyát, amelynek  iszi ,ffié ,n  joga van emberséges 
bánásmódra, ha 'már 'módja  Is  van  irá.  És ugyanez a Havas Károly elő-
zőleg, mini a Hírlap főszerkesztője, a Magyar Párt földbirtokos és 'nagy-
polgári  vezető i imelilê  állt a lap  sztrájkoló  újságí'róiva'l szemben. 

Aztán igen jól emlékszem  Ikét vezéroikkére  (amelyek közül az 
együk tulajdonképpen  iegész Öilkksorozat  volt) •a fasizmus  ikorábál.  A  
oiikksorozat Napötsonról  'szólt  -  legalább is  lkül,sdlieg.  A  mond.anivalón 

betül  azonban Napóleon maszkja mögött Hitler alakja  'bijt  meg, s Na-
póleonon keresztül az egész német fasiszta  irendszer  állott a vádlottak 
padján. Emlékszem, a  cikksorozat  Olyan nagy port vert teli, hogy  Feiy-

vesné,  a  ilap  tulajdonosa, egy lezárt  borítékban  iküiõn tiszteletdíj'at,  illet-
ve  imãi  szóval  prémium'ot iküldõtt  fel Havas Károlynak a  clikksoroz$ 

politiika'i  értékeinek  eđiismerés'éül.  Havas  Károly azonban nem lett volna 
Havas Károly, ha meg  tudott  volna  marad'nti  a  fasizmus elíté'lésének  
egyenes  vonalán.  S 'halála is 'hiába vádolja a fasizmus  gonosztetteit,  ha 
ő  imaga  előzőleg  imegitagad.ta  Önmagát Is. A spanyol  polgárháborúról  
írva ugyanis egy  a'l;k'alom'mal  hosszas  'meditá'lás  után  iMili5k.te  a merész  
konkluzió1t,  valahogy így ('a szavakra ás mondatf űzésre már nem emlék-
szem pontosan): Mondjuk 'ki nyíltan  ó'hajunkat!  Győzzön hát a  jObbOl -
dal; de úgy, hogy valósítsa  imeg ia  baloldal minden  poitív célikit űzését.  

Ez a fából  vas'ka'riika konlklúzió  megint csak a Havasban 'rejlő  nagy 
ellentmondásokra mutat: arra, hogy kétségtelenül 'hatalmas tudása, tör-
ténelmi jártassága sem volt képes  feltárni  előtte a  lkor  történelmi való-
ságának egymással egyező  és egymásnak ellentmondó  va'lóságértékét,  
tág Ismeretköre ellenére sem volt 'képes különbséget tenni ugyanannak 
az eszmének két megnyilatkozási formája 'között. A Bácsalmás felé 
haladó vonatban bekövetkezett  tragikus  halála üti  irá  a hitelesség pe-

csétjét erre a  tragilkus  tévedésre. 

Pedig hát  -  mint Szirmai Károly mutatott  irá  a Híd 1956. márci-
usi számában megjelent, Havas Károlyra emlékező  chkkében,  nemcsak 
tudása ragyogott, hanem kifogástalan volt az emlékezőtehetsége is, és  

áttatában  igen széles  Ská'láţú  embernek, újságírónak mutatkozott. Ez 
a széles skála sugárzott személyiségéb ől a szerkesztőségben is, ami-

kor napról napra állandó séta  tköben dk1ália  'le  S'c'hreíberné  Tóth  Ga-

binak,  a gépírón őnek nem csupán az  Express  rovat és az  Évforduió  
kis  irovatának  anyagát, hanem a  vezérciikkeket  is. És ugyanígy, séta 
közben diktálta gépbe hónapról hónapra a Kalangyában megjelenő  
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folytatásos 'regényét, amely az Öreg ház a csirke piacon címet viselte. 
Így visszaemlékezve erre a  iregényre, soksok pozi.tívum'ot,  esztétikai és 
emberi értéket érzek benne  -  még akkor is, ha  Szi ĺr,mai  Károly kezé-
ből egész kis térkép  •k'erütt  •a 'nyomdába a tömérdek nyelvtani és  sti-
(Isztikai  javítás után. 'Ez azonban szintén beletartozott Havas Károly 
ellentmondásos  &gyén!iségéhe:  a mondanivaló és a kifejezésmód  kb-
zötti értékbell  különbség  elIlentm'ondá'sa.  De Havas  Károlyt  ezekkel az 
ellentmondásaival együtt 'kell becsülni ás értékelni mint olyan embert, 
aki kereste az utat  lIiberál,i.s  igazságai, vagy vélt igazságai felé, de 
mert  liberalizmusa szétválaszthatattanul  összefonódott a kor polgársá-
gára annyira jellemző  konzervativizmussal, ez a kett őssége újra és 'Újra 
tévutakra vezette.  Stiriában, A/k faluban mi történt cím ű , válogatott új -
ságciikkeit össze:fogó  kötetének előszavában  -  mint Szirmai is idézi 
fent említett Híd-írásában  -  egyebek között leszögezi: 

»Szeretet  inél ,kU,1 nlln ľcs  élet, és 'szeretet nélkül  iniincs  igazság. Ha 
nincs is semmi ezekben az írásokban, egy van: 'szeretet az 'emberbe 
ás 'szeretet az  igazságihoz,  amit annyira  1keresett  ás annyiszor hiába 
keresett ezeknek a  sorknk  szegény és szomorú írója». 

Ő  'maga  Jis  érezte hát  ia  hiába-k'eresés  tényét, csak éppen okát 
nem látta. Liberalizmusa és konzervativizmusa szemüvegén át  tttlsá-
gosa'n i's távl'ról  szemlélte az erd őt, hogysem  megJáthat'ta  volna magát 
a fát. Ennek az  jolilentmondásos il ,ónyán ,ek  tudomásul vétele ellené re  is 
te  ikelil  szegezni, hogy vitathatatlanul a  ju'goszláMiai  magyar újságírás 
egyik  ileg ,kimagasilóbb  cikkírója volt, akinek emlékét híven  ő rŹ k  az 
egykori újságok sárguló lapjai. 

Most, hogy halálának  harmincadiik  évfordulója alkalmából em-
lékezünk rá, hadd  'elevenítsü,k  fal nagy  vonailakban  személyi adatait is. 
Tanítói családból származott, már 'édesapja,  Ha'ndel'smann  Antal is 
részt vállalt a  szabadikai  újságírás  hőskorána;k  mozgalmas életéb ől Ó 
maga Budapesten a  Raster L'loydnál  'kezdte az  ú}ság ĺrást  mint parla-
menti tudósító, aztán Szabadkán  Braun  Henrik  iapjá'hoz,  a Bácskai Hí r-
laphoz iszegódãtt  agy időre, de megint visszatért a f ővárosba, bár  imi ,nt  
katona, a háború alatt vállalta agy  Szabadkán  'kiadott alkalmi katonai 
lap szerkesztését. 1920 elején telepedett le végleg Szabadkán, s a  hú-
szas  évek közepén  Vuk'ov  Lukács után a Magyar Párt lapjának, a Hír-
lapnak szerkesztő je ás cikkírója volt, majd a  Jap  betiltása után rövid 
ideig  újvidéken újságíróskodott,  s ezután foglalta el helyét a  Bácsm'e-

gyei  Napló, azaz a későbbi Napló szerkesztőségében. Nem volt fő -
szerkesztő , erre bizonyára nem tette Őt alkalmassá a  Hírlapnál  betöl-
tött szerkesztő i  im ,áltja  sem. Ő  szerkesztette a vasárnapi  li ,rociailmi mel

lékletet,  ő  írta  inaponta  a külföldi  ilapokbói  összeollózott  Express  rovatot 
ás az Évforduló rövid napi tájékoztatóját, és ő  írta a Naplóra annyira 
jellemző , két  csiI'Jaggal  jegyzett  vezércikkeiket.  Újságírói munkásságának 
legjavát  -  mint  fm,ár em'l ĺtettem  is  -  1  940ben  a Minerva gondozásá-
ban kiadott,  Stiriában, Ajk faluban mi történt cím ű  ikõtetében  foglal-
ta össze. 

Az újságírás mellett azonban  :szépirodalom.mal is foglalkozo:tt.  
Könyv alakban is megjelent agy történelmi tanulmánya A cárok uralma, 
a, cárok pusztulása címmel. A Jugoszláviai Magyar Könyvtár  soroza- 
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tában  jelent meg egy fantasztikus regénye, az Idők mélyén. Ezenkívül a 
Kalangya hasábjain belkezdett egy újabb regény, a már említett  Oreg 
ház a csirkepiacon  irásába, de nem fejezte be, bár szépirodalmi téren 
kétségkívül ez lett vona legértékesebb lall ,kotása. A fasiszta megsz'álil.ás 
alatt, amikor mint zsidó kényszerpilhenőre ítéitetett, írásai iriem jelen-
hettek meg az újságokban, nem itudia véglegesen letenni a tollat, s 
mint Szirmai Károly lis megemlékezett róla említett cikkében, lányának, 
az egykor szintén újságíróskodó Verának diktált gépbe az élettel és 
a Villággal meg;hason'lott cikkeket, sČt agy regénybe is belekezdett, A 
sárga csillag alatt címmel, mindezek a kéziratok azonban elkallódtak 
a múló id őben, a kor forgatagában. 

Ma, amikor a harmincéves •évfordilón a zsidó temet ő  em ľléktáb-
láját olvassuk, bizonytalan tévelygései ellenére is elismerésse emlé-
kezünk Havas Károlyra, aki ugyan nem taliálta meg az utat korának 
nagy útvesztő jében, de azért mindig igyekezett ember maradni, aki a 
szeretetet és az igazságot keresi, még akkor is, ha igen sokszor hiába. 
A mai kor embere elnéző  tévelygéseivel szemben, és elismeréssel te-
kint vissza a jugoszláviai magyar újságírásban végzett úttör ő  munkás-
ságára. 
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DÉR  ZOL  TÁN 

Ül JEL  MŰVELŐDËSTÖRTËNETÜNK  TÉRKÉPÉN 

A 7 Nap 1973. február 16-i számában Kolozsi Tibor szóvá tette, milyen 
vétkes mulasztás hagyni, hogy diáklapok, üzemi újságok szinte nyom 
nélkül elkatlódjanak. Mindegy, hogy milyen a színvonaluk - írja -‚ 
mindenképpen 'kordokumentumok, 'o!yasmket 'rögzítene'k, amik 'id ővel 
történelmi adalékká válhatnak. Meg kellene őrizni ezeket a i l ,apokat 
- javasolja, ‚s okkal, hiszen aki Szabadka vagy bármely város sajtó-
történetét megírja, sokszor tapasztalhatja, milyen gondot, hézagot  o;koz  
egy-egy újság vagy folyóirat hiánya. Különösen ha az a lap valami 
miatt 'kés őbb sokkal jelentősebbnek bizonyul, mint a maga idejében. 
Mert bizony még a 'legjobb szimatú kortárs sem tudhatja, hogy egy-
egy di'ákla'p fennkölt 'irományai ikõzüi melyi'k bizonyul egyszer iroda-
lomtörténeti fontosság úna ć . 

Nem föltételezték 'ezt arról a lapról som, amelyet Koozsi is említ, 
s amely a hangzatos El őre címmel jelent meg. »... annak idején a 
szabadkai gimnáziumban titokban sze'rkesztette'k egy 'kis lapot KOSZ-
TOLÁNYI, GSÁTH, FENYVES •és még néhányan, s aztán ugyanilyen 
titokban •a törvényszék fogházának litografiáján sokszorosították ötven 
példá'nyban. 

Nem  csodálom, hogy a sajtótörténet 'kutatójának képzeletét fog-
ahkoztatta ez a lap. Engem is régóta sakallt a kíváncsiság, vajon 
milyen 'lehetett. Fenyves egyik cikkéb ől tudjuk, hogy Koszt'otányi els ő  
versei jelentek meg benne, szerzői között ott volt Fenyves Ferenc, 
Szabó Batancs István, Mun'k Artúr, s igen fontos szerepettöitöt't be 
Csáth Géza is. 

Mielőtt 'tovább méltatnám e 'lap föltételezhet ő  'jelentőségét, eláru-
lom, hogy a szerencse inem ,rég 'nyomára vezetett, s méghozzá éppen 
az első , tehát .a baköszöntőt iis tartalmazó s bizonyára más szempont-
bál iis »reprezentatív« 'szám jutott birtokomba. 'Miel ő tt ismerbetném, 
érdemes még egyszer fölidézni, amit róla Jubileum és mégsem jubí-
leum  cím ű  em'lékezásében Fenyves Ferenc írt: 

»Nem tudom, honnan számítják a harminc évet. Valójában már 
régen túl vagyok á harmincéves jubileumon, ha számításba veszem, 
hogy tizennégy esztendős koromban mér lapot szerkesztettem. Az új-
ságírás emlékeit őrző  múzeumokban ugyan nem lehet megtalálni az 
Előre című  hetilapot, amelyet m/nt ötödik gimnazista redigáitam, pedig 
nevezetes lap volt. A szerkeszt őségben olyan munkatársak dolgoztak, 
mint Kosztolányi Dezső, akinek ebben az újságban jelentek meg első  
versei, Munk Artúr, akinek néhány nagysiker ű  regénye bizonyítja, hogy 
jó szerkesztői megiátásom volt, mikor bevettem a Jphoz, Szabó-Ba-
tancs István, aki itt indult novellistának, hogy kés őbb professzor legyen 
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és a szerencsétlen véget ért Csáth Géza, aki akkor még a Brenner 
József nevet használta s nemcsak novellákat írt ebbe az újságba, ha-
nem ő  írta le sokszorosításra alkalmas litográf tintával a lap valameny -
nyi közleményét. Az újság a modern technika el őrehaladott vívmányai 
igénybevéteiévei nem hektográf masszán sokszorosítódott, hanem némi 
kis panama  igénybevétefével  a törvényszéki fogházban őrzött rabok 
litográfon sokszorosítoliták. A panama abban állott, hogy ezekre a 
rabokra büntetésül nem az igazságszolgáltatás magas fórumai rótták 
ki ezt a kötelezettséget, hogy az Előrét sokszorítsék, hanem az akkori 
fogházfelűgyelő  t/a, akit később kokaincsempészés miatt csuktak be. 
Akkor még irodalmat csempészett. 

Minthogy nem valószínű , hogy valaha is megírják ennek az új-
ságnak 'a történetét, a teljesség kedvéért elmondom azt is, hogy mind-
össze három szám jelent meg ebből a kétségtelenül nagy jöv őjű  lap-
bál. A harmadik szám után a vállalat anyagilag ässzeroppant. Nem 
mintha nem ment volna jól. A lap mind az Ötven példánya elkelt, úgy-
hogy hetenként két forint tiszta bevétellel számolhattunk, a papír és a 
litografálás pedig a/ig került agy forintba. Haszon volt tehát rajta. De 
valami egyéb is jött közbe. 

Ha azt, ami történt, nem Kosztolányi Dezs ő  követte volna el, azt 
mondanám, hogy hűtlen kezelés ölte meg csirá fában ezt a v/rá gzónak 
indult vállalatot. A nagy magyar költö életrajzadažaihoz bocsálom a 
világirodalom rendelkezésére ezt az eddig még titokban tartott tényt. 
Kos ztolányi Dezső  az Előre forgótőkéiének felhasználása árán ismer-
te meg a szerelmet, mert az egy forint ötven krajcárt kitevő  tiszta va-
gyom egy szőke démonná] feláldozta a szerelem oltárán. Mi többiek 
szintén nem károsodtunk, mert a megismeilkedést ői a beteljesülésig 
terjedő  folyamatot olyan élénken mesélte el előttünk, hogy szinte egyek 
voltunk az élvezetben. Viszont az Öreg Wilheim bácsihoz, a háziorvos-
hoz, ő  egyedül szaladt fel ijedtében, egyedül vette ki bel őle az esküt, 
hagy senkinek el nem árulja azt, hogy gyógykezelésre szorul. Ha még 
azt is megírom, hogy a kedves, jó, öreg orvos nagyot nevetett, amikor 
a pácienst megvizsgálta, megállapította, hogy egyszerű  bolhacsípés 
az, amiből a gyermeki képzelet vérbaj-elefántot csinált, akkor e néhány 
sorban benne van egy lapalapítás egész története. (Mégegyszer el-
mondom... Szabadka, 1938. 179-181.) 

Most, hogy ezt ia  színesen megírt krónikát a lap eső  számával 
szembesíthetem, legelőször az tűnik föl, hogy felelős szerkesztőkért a 
lapot nem Friedmann Ferenc, tehát nem Fenyves, hanem Pngyán Béla 
jegyzi. Igaz, hogy a többi szerz ő  is ánéven szerepel, de az Ángyán 
Béla valóságos inév, Kosztolányiné férjér ől írt ikõnyvébãl tudjk, hogy Ő  
volt az a gyógyszerészgyakornok, aki Kosztolányit el őször agy nyilvá-
nosházba eMtte.  (Kosztolányi Dezső . Budapest, 1938. 99.) Kosztolány-
né szerint íkõl46nik akkor tizenhat éves volt, Fenyves viszont azt írja, 
hogy tizennégy esztend ős ikorãban szerkesztette az El őrét. Mint isme-
retes, Fenyves és Kosztolányi egyidősek voltak, mindketten 1885-ben 
szötettOk, s ha Fenyvesnek vina igaza, akkor a szetelemnel vató meg-
ismełlkedés általa elmesélt érdekes történetének a tizennégy éves 
Kosztolányi ilett volna a hőse, a beszámolót mély átiáliéssel hallgató 
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Csáthot  ős  Munkot  pedig  tizenikottő , 'i'lletve  tizenhárom  iévesnek  kellene 
képzelnünk. 

Mégse gondolja senki, hogy valami álszent berzenkedés miatt 
időzök ennél az  ellentmondásnál.  Inkább az Előrében megjelent írá-
sok tájolása, értékelhetése miatt. Az előttem fekvő  példányon  -  sajnos  
-  nincs föltüntetve a megjelenés dátuma.  Egyik  cikke azonban 'Makai 
Emil haláláról és temetésér ől számol be, méghozzá az esemény  közel-
ségét hangsúlyozó módon, a szemtanú pontosságával. Azt a lexikonok-
bá] is tudjuk, hogy Makai 'Emil 1901. augusztus 6-án halt meg. Az El ő re  
róla  szóló  okkében  egyebek  ikõzõtt  ilyen filológiai érdek ű  mondat is 
olvasható: »Pénteken, augusztus 9-én érkezett Makóra a neves halott 
koporsója.» Az Előre első  száma 'tehát 1901. augusztus  10né1  'hama-
rabb nem jelenhetett meg. Akkor sem, ha  szemtanúiként,  akkor sem, 
ha  újs'ágokból  szerezte 'információit a 'szerz ő . A Hírek  rovatban  viszont 
az olvasható, 'hogy a beiratkozások augusztus 29-én kezd ődnek. 

Ilyenformán  -  a megjelenés dátumának hiánya ellenére i  -  
megállapítható, hogy az  Ető re  első  száma 1901. augusztus 15-4êrn e-
lent meg, mivel els ő  oldalán ez éli: »Képes folyóirat. Megjelenik 'ha -
vonlként lkátszer,  1-én és 15-én.<' Ekkor Kosztolányi  Fenyvdseel  
együtt  -  már túl  van  a tizenhatodik évén, így  ismekedése  a szere-
lemmel és Fenyves  lapszerkeszt ő i lképesságie  is  reálisabb Világíitába  
kerül. 

Ami •a lap 'külsejét illeti, az megfelel annak, amit róla Fenyves írt. 
Valóban litográf módszerrel készült. Mérete 17X21 centiméter. A cím-
lapján diák áll 'egyenruhában, kezében karddal és zászlóval, s 'a 
zászlón  is  ott a cím: 'El ő re. 

Egy  ilap  programjáról és  Itartalimáról  'a 'legfontosabbat általában 
a beköszöntő  árulja el. Az El őre programcikkére ez nem érvényes. Azt 
ugyan elmondja, hogy milyen  m űfajok'kai ãkar kirukkotni,  fölsorolja  
munikatársainak  a nevét, jelezve, hogy ki mit fog m űvelni,  jkéri  olva-
sói szíves közrem űködését, de a lap szellemér ő l  -  hogy  szakszorűek  
(együnk  -  elég  ikeveset  mond. Azt ugyan hangsúlyozza, hogy nem 
néhány ábrándos 'ifjú  'időtöl'tését  alkarja szolgálni, de ugyankkor mu-
lattató  olvasmányokat 'i's  ígér. Igy csak az látszik  bizonyosnak  belő le, 
hogy 'nem néhány ifjúnak  ikászü.l  a 'lap, hanem az egész szabadkai 
ifjúság »lelke véd ője'< akar  lienn1.  A »'lelkes magyar ifjak»  orgénutna.  
Ezt 'különösen  gyakan  'hangoztatja.  Terjedeimé'hez  képest olyan sok-
szor, hogy  egyikorú 'dolgozata(i'nalk, nalóina'k  ismeretében  Kosztlá-

nyinál  jóval ügyetlenebb szerzőre kell gyanakodnunk. A cikk egy mon-
data után zárójelben szerepel  •is  a szignó:  »szerk.»  Továbbá az e 
számban közölt 'elbeszéléss olyan gördülékeny, a 'Makai Emil  halá-
(áról irt beszámoló -is  'olyan szabatos, hogy a f őmunkatársak egykérő l 
sem föltételezhető  a szerzőség. Lehetséges tehát,  •h'ogy  a felelős szer-
kesztőként föltüntetett Ángyán Béla írta, aki  leheteitt  jártasabb a  iyii-

vánosházakban,  'sőt a  gyógyszerészszk'm'ába'n  'is, de íráskészsége éret-
lenebb, mint az ifjabb munkatársaké. Idült újságolvasóra vallanak a  
bekószönt'ó  ilyen fennkölt  sa-blonjai  is:  >Kívánjuk,  'hogy minden szépért,  
nemesért  lelkesül ő  ifjú olvassa és vésse  keblébe  annak 'tartalmát  .  
De a hitelesség miatt íme a teljes szöveg: 
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BEKÖSZYvTŐ  

Egy szerény lapot, néhány igénytelen sort adunk els ő  számunk
kal  kedves olvasóink kezébe. Lelkes örömmel nyújtjuk ezt a kis Újsá-
got, mely hivatva lesz pótolni azokat a szép kiállítású, de drága lapo-
kat,  melyek e széles Magyarországon megjelennek. Kívánjuk, hogy 
minden szépért, nemesért lelkesül ő  if.jŰ  olvassa és vésse  keblébe  an-
nak tartalmát.   Nemes  önbizalommal lépünk olvasóink elé, kik, hisszük, 
velünk együtt nem annyira a küls őre tekintenek, mint a  tartalomra.  Ál-
landó  rovatainkkal (Irodalom, Hírek stb.) be fogjuk bizonyítani, hogy 
ez a lap nem néhány ábrándos ifjúnak időtöltése, hanem a szabadkai 
ifjúság lelke védő je, mulattató Ja. 

Munkatársaink sorában ott találják olvasóink úgy a szabadkai, 
mint a vidéki ifjúság legtehetségesebb jelt. Főmunkatársunk (és házi  
poétánk. - szerk.) Csongor,  továbbá munkatársaink,  Brrr.,  Halmos 
József, Jámbor Miksa,  Ludasi  János,  Szinéri Dezső  és Újházi Károly 
cikkelben meg fogják találni olvasóink mindazt, amivel Jól mulathat -
nak. Képeink, melyeket két külön rajzolónk rajzol, emelik lapunk érté-
két. Azonkívül közlünk művészi önálló  mellékleteket  Is. itt megjegyez-
zük, hogy rajzokat és cikkeket mindenkitől Szívesen veszünk (a papír-
kosár átkos intézménye még nincs behozva nálunk  - szerk.);  ha jók, 
szívesen közöljük. 

Még egyszer kérjük olvasóinkat, a szabadkai  ifjúságot,  hogy annak 
tekintse lapunkat, ami valóban: lelkes magyar ifjak által lelkes magyar  
ifiaic  Számára, szórakoztatására szerkesztett időszaki folyóiratnak. Ez 
a mi programunk, melynek beváltását lelkes örömm el íéijűk,  s remél-
jük, hogy lelkesedésünk nem fog megtörni olvasóink közönyén. 

Az Előre szerkesztősége 

A  programcikik  után, az Irodalom rovat élén mindjárt a főmurka-
társnak ás  Ť ázipoétának  titulált Csongor,  vagyis  Kosztlányi verse kő -
vetkezik. Címe: A.  Gy.  sírján. Hogy valóban ő  írta, Fenyves emléke-
zete  néi łküi  is biztosra vehetnénk, annyira  jetlemző  rá. A  hlá:lrál szál; 
a sajátjáról,  amlyet  egészen  'käzelinek  érez. Előbb az életrő l, annak 
természetéről  t Ĺ nődik, méłlabúai,  s ilyen fölédesített képekkel és hi-
bátlanul megvalósított mérték szerint: 

Zizegő  fűszálak, bársonyos violák, 
Boruljatok  egybe. 
Legyen álma áldott, kit e virágsz őnyeg 
Szeretettel fed be. 

Frissen nyesett hantok, virágos sírhalom, 
Milyen fájó érzet! 
Lábánál a sírnak egy kis fejfa, rajta: 
Élt tizenhét évet! 
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GscYkonaiiál  tanult kellem, Reviczky  érzelmessége,  sanzonszerű -
en markáns 'rímelés!  Aki  ezt írta, annak már »mestersége» a  versí'rás.  
S ez nem  is  csoda, hiszen  lig  néhány hónap választja el az önképző -
köri vitáktól, ahol magasan a mezőny fölé nő . Igaz, a  hanmadilk  szakasz-
ban  'llyen  ügyetlenül felel meg a mérték kívánta  .r ĺ mlkényszerinek:  

Mint a fény, mint az árny, mulandó iaz élet, 
Bomłékony, avatag. 
Ma lángoló tűzvész rohan  ereín*be,  
Holnap: a  hant  alatt. 

E sutaságnak azonban  inem  szabad nagy jelentőséget  tullajdon ĺ  
tanunk, mart 'nem teszi kétségessé, hogy  szletett teteteég ta  szerző , 
s hogy az, ezt nem  an'nira  a vers 'gördülékenysége,  in!kább  a fölépí-
tése bizonyítja. Az  ia  szervesség, ahogy a sír konkrét  'látványából  az 
élettan való t ű nődés  fdlyamattát  'kibontja, 5 ahogy ezt a  tt űnődést  végül 
önmaga sorsára  vonatk'ortaja: 

Istenem,  ki tudja, hogyha egykoron maid 
Sírhalmomra léptek, 
Keresztemre nézve nem zokog/átok-e: 
ÉJI tizenhét évet?! 

A vers után a lap prózai közleménye következik. Halmos József 
aláírással A vadkacsa cím ű  elbeszélés. Sajnos a  próza'írăk imár  ak-
kor  is  bajban voltak a keretekkel,  így  A  vad*ac.sána'k  is csak első  
része olvasható ebben a számban, azzal a záradékkal, hogy »folyt.  köv.»  
Amennyit azonban így is  'megátlapítthatunk,  hogy a történet, ha a  szá-
z'adfodu'ló aniekdotik'usnépies  elbeszéléseinek modorában íródott is, S 

ha az  iigeidõ használatában ikõve tkezetilen  is, nem válik szerzője  szé-
gyen'ére.  Elsősorban 'azért nem, mert az el őadás fesztelen természetes-
sége még ma is elevenen hat, érződik, hogy aki í rta, »írói»  Ikapcsla-
tott  tartott tárgyával. Erre vallanak a sajátosan helyi színek is. A hozzá 
mellékelt rajz  -  kacsa úszik egy tóban  -‚  'a 'szerz ő  keresztneve  -  
József  - Gsáth  Géza szerzőségére enged következtetni, ha ezt hite -
ţesebbei igazol ľhatnánk, Csáth  írói pályájának 'kezd etét jelölhetnénk 
vele: 

A VADKACSA 

A nap lement már, s a faluban alig néhány ház el őtt van még 
egy-egy beszélgető  társaság. A falu vége pedig, a csendes Bara-part 
meg éppen zajtalan. Csak a kőhíd fejénél ül csendesen agy pípázó 
alak, ki tejét kissé lehajtva várrakozni Játszik valakire. A sok szúnyog 
nem hagyta nyugton. Alig győzte őket füsttel, hogy valahogy meg ne 
egyék. Ez a pipázó alak mm más, mint Nikola bácsi, becsületes szerb 
ember, de mart Magyarországban született, jó magyarnak tartja magát: 
tagja a Magyar Olvasókörnek; Jó barátja az öspöröskápiánnak, jegy-
zőnek, tanít&nak, doktornak, kántornak. Nem csoda, hogy jól ment üz-
lete. Szokatlan dolog, hogy most itt ül Nikola bácsi. Még azt hinné va-
laki, hogy valami rosszban töri a le/át. Pedig dehogy! 
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Nagy sora van annak, hagy most Ő  előbb zárta be a boltot, mint 
rendesen, s azután ide ült ki a hídra pipázni. 

A kántor ez évben ma ment először egy kis társasággal kacsázni. 
Nikola bácsi Is meg volt híve, de nem mehetett 'velük. Kimentette ma-
gát azzal, hogy a dup.Iája most éppen javításban van Zomborban, 
hanem a vadászvacsorán már ott akart lenni, s ő t má' bort Is vitetett 
a kántor lakására, hol a vacsora lesz. 

Végre csaholás jelzi, hogy közelednek. A kéntor kutyája szalad 
előre ás Nikola bácsi lábai elé szaladt. Nikola bácsi pedig e régi isme-
rősének hátát veregette hatalmas tenyerével. A 'társaság ezalatt a híd-
hoz ért: a jegyző, a kántor, az állatorvos, a tan ĺtó és segédtanító. Két 
parasztgyerek alig bírta a zsákmányt cipelni. 

-  No hát mi Újság a faluba? - szólitá meg a jegyz ő  Nikola 
bácsit. 

-  Semmi... hanem ugyancsak sokat lőttek ás éppen Ilyenkor 
kell az án puskámn łak elramiani? 

-  Nem baj, Nikola bácsi, ma/d egy délután megint elmegyünk, 
akkorára majd csak kész lesz az a beteg puska. 

Azután megindult a Nikoía bácsival szaporodott társaság a kán-
tor háza felé. Nemsokára ott gőzölgött az asztalon a ló kacsapaprikás, 
amelyre ugyancsak csúszott a Jó fehér bor. A bor feloldotta a vadászok 
nyelvét, s a kántor, minthogy szerinte egy társas vacsora tréfa nélkül 
hamar véget ér, biztatni kezdte Nikola bácsit, hogy beszélje el vadász-
kalandjait. Azonban NIkola bácsi most sehogy sem volt hajlandó a be-
szélgetésre, mert volt ott egynéhány ár, ki az egész kö ąin$kben Jó 
vadász hírében állott. Ezek észrevennék, hogy mikor mond nagyokat. 
Ellenben a többieknek sok beszélnivalója volt; az egyik nyúlról, a másik 
őzről, a harmadik medvéről beszélt. Nikola bácsi egyre azt hajtotta, 
hogy milyen nagyon sajnál/a, hogy nem vehetett részt a mai vadásza-
ton, de ő  nem tehet róla, hogy a puskam űves nem javította ki a 
duplá/át. 

A jegyző  Úr közelebb húzta székét Nikola bácsihoz és tréfál-
gatni kezdett vele, hogy tudnia-e ő  kacsát lőni, ha vadászni szere-
tett volna. 

Már ő  hogyne tudna kacsát... hisz látta ő  már, a kacsa Oly szép 
lassan úszik a Bara vizén. Azt ne tudná lelőni? Lőtt ő  már eleven nyu-
lat is. (Már megbánta, hogy kimondta, mert dehogy l őtt ő  nyulat, nem 
Is volt még kétcsövű  a kezében.) 

-  Az mind szép, hegy nyulat lőtt, de én szeretnék abból a 
kacsából enni, amit NIkola bácsi lőtt. 

-  Azután, Nikola, ne az án kacsáimból lőj egyet! 

-  Az án udvaromban Is van nyolc kácsa. Abból se hiányoz-
zék egy se! 

-  Csend! Silentium! Békesség! - kiabált telt torokkal a taní-
tó, s nagy nehezen le Is csendesítette őket. Hanem ł'likola bácsi nem 
akarta annyiban hagyni a dolgot: majd megmutatja ő, hogy azért is 
lő  vadkacsát. A bor nem volt elég, újra hozattak. •Nikola bácsi nem 
tudta megmondani, hogy került éjjel haza. 
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Ezután az elbeszélés  utén ikõvetkezik  a már  emett  lírai 'kró-
nika Makai  E'mil  életérő l és haláláról.  Szerzőként ziréri  Dezső  jegyzi, 
s  megfejtésire  vár, ki  r.ej'lk  'e név mögött. Több jel  Kosztol'ányira  utal. 
Mi,nden'ek'e'lőtt  a  meghatott  tónus  rtäre'VFensége,  ahogy az életrajzi  moz-
zanatokai  'a  viszoniagiságok  miatti panasszal és a  'részvétte'I  összehan-
golni sikerült. Kosztolányira vall a finom és hibátlan  togalmazás,  az 
á'ln'évben a  k'eresztnév,  s főként az a harcos demonstráció, mellyel 
1905-ben  'ismet  cikkében  Kosztoliányi  Makai védelmére kelt (Írók, fes-
tők, tudósok. Budapest, 1958. 1. 5-9.) A 'két cikkben azonban semmi 
ko'n'krét szövegegyezés sem  ésleihető . Fölt Ĺ nő  a Szerző  avatottsága 
Makai életrajzában. A költő  zsidó  iszármazásán,ak  adatait különösen 'ki-
emeli a ;ci kk, viszont Kosztolányi nem tulajdonított  iilyen  jelentőséget a 
származásnak. Végül  imás  szerző , talán Fenyves 'mellett szól  az  ,a  tény  lis,  
hogy  Csongor,  vagyis  Kosztolá'nyi  még közöl egy verset a  ilapban,  s 
éppen a  Ma'kai'ró'l  szóló írás 'után, s föltehet ő , hogy mellette más is 
szóhoz akart  jutn.  A kérdést  iteflãt  egyelő re nyitva kell hagynunk, de 
a nekrológot érdemes  :közöinün'k: 

MAKAI  EMIL 
1871-1901 

K,iszenvedett  egy ábrándos poétalélek... 
Meghalt az újabb magyar líra egyik leghivatottabb képvisel ője: 

Makai Emil. Poétasorsa, poétavégzete volt. Korán II jan hagyta itt ezt a 
rägös földet ás lelke felszállt oda, hol mindig kalandozott, a felle-
gek honába. Makai Emil született Makón 1871-ben. Atyja, Fischer E. M. 
főrabbi, fiát már zsenge korától kezdve vallásosan nevelte. Az els ő  
csapás a kis Említ 1873-ban érte: az alig kétesztendős gyermek elvesz-
té szelíd iédesanyiát, s ett ől kezdve a gyöngéd anyai nevelést nélkü-
löznie kellett, nem volt ki szen'vedéseiben megvigasztalja, nem volt ki 
kétkedéseiben buzdítsa, nem volt ki kés őbb sikereinek Örült volna. 

Elemi iskoláit ás a gimnázium négy elsó osztályát Makón végez-
te, tanulmányai folytatása végett 1880-ben elhagyta Ma'kót és a f ővá-
rosba utazott. Az érettségi letétele után atyja kívánságára az Országos 
rabbiké~ intézetbe lépett. Bár nem akart rabbi lenni, itt is, mint 
minden iskolában, első  volt itársial között, szabad idejében verseket 
fordított. Itt fordította le a Zsidó  'köttöket, első  nagyobb művét, mely 
úgy az Írók, mint az olvasók szemében egyszerre kimagasló emberré 
tette. Ezen művének sikere után kilépett a szemináriumbói ás a Pesti 
Napló meg A Hét belmunketársa lett, azonban nem akarta tehetségét 
napilapokban szétforgácsolni, azért kilépett a Pesti Napló munketársa-
inak sorából és más lapoknak dolgozott ás színm űveket fordított. 1898-
ben a Kistaludy Társaság tagjává választotta. 1901-ben végre nyugo-
dalmas álláshoz jutott: a Nemzeti Színház drámabíráló bizottságának 
jegyzője lett. E nyugodalmas új állásában egészen a költészetnek élhe-
tett volna, de megirigyete tőle a halál ezt a kis boldogságot ás elra-
bolta tőlünk. Makai Emil ritkán volt boldog, mint gyermek anyja halála, 
mint ifjú apjáé, sikertelen újságírói pályája, s most legutóbb boldogta-
lan szerelme keserítették. Szeretett ugyanis egy keresztény színészn ő t, 
Ámon Margitot, de ez nem akart  hozzámenni.  
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Teżesneit  visszavitték Makóra, hogy édesanyja mellett aludja örök 
álmát. 

Pénteken, aug. 9én délután érkezett Makóra a neves halott ko-
porsója. Az ACSKV egy külön kocsija hozta a fekete koporsót és a 
rengeteg sok koszorút. A vasútnál a makói izraelita hitközség elöljá-
rósága vette át a halottat, gyászkocsira helyeztette. A koporsóra csak - 
egyetlen koszorút helyeztek, melynek szalagi" csak ennyi volt írva: 
Margit. A hervadt tearózsákból á/ó koszorú a nagyszámú jelenvoltak 
eszébe juttatta az elhunyt boldogtalan szerelmét s nem egyszer volt 
haithaló a tömegben e/fojtott zokogás. 

Lassan vontatva vitte körösztüi a városon a koporsót a halo#as 
székéţ, s a Lonovics sugárútról letérve nagy kanyarulattal a zsidó 
templom felé tartott, hegy átvigyék azon az udvaron, hol a költ ő  gyer-
mekéveit élte, honnan e/indult, hogy lantja ereje által  hirt s nevet sze-
rezzen magának. A temetőben a sírnál Kecskeméti Ármin makói főrabbi, 
az elhunyt kollégája tartott gyászbeszédet, utána Krúdy Gyula ás Halfaj 
Jenő  búcsúztatták el a halottat, majd Fodor Oszkár, a Nemzeti Szinház 
tisztvise/ője beszélt, miközben a koporsót a sírba helyezték. A kopor-
sóra hányt rögäk tompa dübörgéssel mondtak isfenhozzádot a köitőnek. 

Az előbb említett Csongor-vers címe: Két dal egy szép lányhoz. 
Színvonala nem  éiii  el az A.  Gy.  sírján színvonalát, helyenként  erČ te-
tett, de a  szenvelgésen  átüt valami a  ikorvkrél élménbő l  is, s a záró-
sorYk  igen ügyesen  formnak osattanák  'egy  sablonból:  

KÉT DAL EGY SZÉP LÁNYHOZ 

Boldog, aki lányát 
Hév szívvel szereti, 
S boldog Óra jöttén 
Szalonmhát äitvén 
Ezt bevaVja néki. 

Én csak hervadozok, 
Sápadozok utánad, 
S leélve az éltet, 
Nem sejted, hogy érted 
Vitt sírba a bánat... 

II. 

Komor, szótlan ember 
Voltam egy'*or, lelkem! 
Könyvolvasril  jártam 
Szerdát alig várva, 
Egy einyíltt könyvtárba. 
Jó időben, sárban. 
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Más sor jár most rékem: 
Lázban égve gépem 
Az akácieve/et, 
S kérdem tő/e ha/kan 
Boldog ámulatban: 
Szeret-e,  nem  szeret? 

Végül néhány  iakolai vonatkozásÚ  hírrel zárja  közlendő it  az Elő re 
első  száma, amelynek  bi'rtkomba kerlt  példánya  -  sajnos  -  nem  
tetjes, imort  12.  cld,allán  félbeszakad az Új tanárok  lki ,ntevezásérãi  szóló 
mondat. Ebből arra  lkõvotkeztotheffink,  hogy a lap  ilogalãbb  14, de az 
is lehet, hogy 16  oldalas volt  Nem  valószíąn ű  azonban, hogy a hiányzó 
oldalakon érdemleges írásokat között  voFna, imivol  a Hírek rovat után  
rendszennt  nem következnek  -  még 'egy diáklapban sem  - szépiro-
dami  munkák. 

Az olvasóban mindezek után bizonyára fölmerül a 'kérdés, mit is 
nyertünk hát e fölfedezés révén. Nem 'könny ű  röiden  megmondani, 
hiszen  inines  ebben a lapban  lkü , iãn.õsebb szenzádió:  sem  plitikai  ma-
részség, sem más, ami az  iskla  vezetőit ingerelhette volna. A  fiiológus  
számára azonban ezek az ártatlan, zsenge írások is értékesek. Ha a 
lap egészérl  nem  is  adhat teljes 'képet 'ez az egy szám,  jellegét eég  
jól érzékelteti, fogódzót ad az önképz őkör előtti időszak tanulmányo-
zásához, 'két ismeretlen verssel és  valószín ű*eg  egy írással gazdagítja 
a  Kosztolány.iopust,  az  iis  lehet, hogy 'egy  novellatöredékke;l  a  Csáth-
éleitm űvet,  s megszüntet, ha  fnlem I'S hézag'ta'lanuil,  egy  nyugtalanító  fe-
hér foltot  művelődéstörténetürk  sok  flttaJl  szabdalt  'téképén.  

/\  ł 	( 
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EOTAJ 

PETKOVICS  KÁLMÁN 

A TASZÍTÁS ERŐI 
Az  urbanizálódás  folyamatairól  Ěszak-Bácskában 

VÁROSOK, FALVAK, SZÁLLÁSOK... 

A népesség- és  településföldrajz  a gazdasági földrajz sajátos ága. A 
népesség és a települések  földraji  elhelyezkedését és ennek törvény-
szerűségeit tanulmányozza. »A társadalmi  munka-megosztás  során  -  
véli a tudomány  -  két nagy  településtípus  fejlődött ki: az els ősor-
ban mezőgazdasági  funkelókat  ellátó f a 1 u és a dönt ően nem mező-
gazdasági funkdókat  ellátó v á r o s.< (Világgazdaság  földrajza.  Gon-
dolat Kiadó. 1967.) 

»A  város  olyan, rendszerint több központi  funkcióval  rendelkező  
település,  amelystek  lakossága  túlnyomó  résben  nem mezőgazdaság-
ból é1<. »Falvaknak azokat a településeket tartjuk, amelyekben a 
lakosság nagyobb része els ősorban mezőgazdaságban, Vagy erdőgazda-
ságban van  e]doglalva.< Szállásokról  nem szól ez a vaskos könyv, 
pedig ilyenek  Is  léteznek. Erdei Ferenc  szavalival:  »keréken két évszá-
zados történelmük van.< (Város és vidéke.) 

A  báckaii száliásoknak  szintén két évszázados történelmük van. 
Nem könnyű  elidönteiű ,  mit  nevezzünk városnak,  vagy falunak. 

Dr. Kenéz Béla neves magyar statisztikus szer int »a gazdasági és  
śzellenii  élet  központjait  alkotó s ezen a réven rendszerint nagyobb 
számú népességet Is magukban foglaló lakóhelyeket nevezhetjük vá-
rosoknak. (Magyarország népességi statisztikája. 1906.) Az  Egyestílt  
Államok statisztikája a nyolcezres  lélekszámot  tekinti :a városi lakos-
ság  miininiumán.ak.  

Mennyiségi tényezőkből  indul  ki a német statisz tika is, de nem 
áll meg az alsó határnál, hanem  csoportosít.  A mezővárosokat (2000-
5000 lakos), kisvárosokat (5000-20 000 lakos), középnagyságú városo-
kat (20 000-100 000 lakos) követik a nagyvárosok, s egymillió lako-
son  felül  a világvárosok. Angliában, ahol a népesség zöme már a múlt 
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században 'urbanizált környezetben élt, 1872-ben kö źigazgatási rende-
let jelölte ki a városokat. 

A francia statisztika a néptömörülés mértékét alkalmazza és az 
ehhez kapcsolódó gondokkal küzd. 

Legnehezebb eldönteni, hol az agglomeráltság mezsgyéje.  ,A tele-
pülés belső  és külső  területe között nincs kijelölt határ, az utcák, az 
összeépített házak sora nem sz śiníik meg egy csapásra, hanem el őbb 
megritkul és észrevétlenül megy át a határba. (Szbadka sem olyan 
nagy város, amilyennek a számok mutatják. A századfordulón népes-
ségénk 47,7 százaléka tanyalakó volt.) 

Észak-Bácskában sok város lenne, ha a nptömörülés mértékét 
alkalmaznánk. Bár a nagy kiterjedés ű , népes települések a szerkezeti 
változások korát élik, a hozzáért ők eltérően vélekednek róluk. Dr. Je-
van Đ . Đorđevjć  csak Szbadkát és Zentát min ősíti városnak.  (Gradovi 
Jugoslavije. Beograd, 170.) Topolyát, Bajmokot, Adát, Kanizsát és 
Csantavért »Jugoszlávia egyéb népesebb települései« közé sorolja. A 
statisztika viszont csak Szabadka adatait közli a városok rovatában 
(Pre  gled  p0  gradovima).  Ezzel szemben a tpolyai, kanizsai, adai pol-
gára városházára járügyeit intézni. 

Mielőtt eltévednénk a szempontok és a származékos következ-
tetések sűrűjében, térjünk Vissza a legújabb definíiókhoz. Nem az a 
lényeg, milyen hosszúak az utcák, hány ember tömörül, mekkora a 
városháza é5 polgármester volt-e az elnök el ődje, hanem: túlnyomó-
részt mivel foglalkoznak az emberek? A tevékenység természete ha-
tározza meg a település finikeióit. Az el őmunka tömörülése feltéte-
lez! ia tárgyiasult munka összpontosulását. Ez ipartelepek, létesítmé-
nyek, intézmények alakjában szemlélhet ő . 

Milyen a település társadalmi struktúrája? Ez a kérdés. Eper-
jessy Kálmán írja: »A termelőerők és a termelési viszonyok sajátos-
ságainak tanulmányozása a falu benépesülésének körülményeit, a 
teivnelés techniikájáinaik fejl ődését és differenciálódását tárja elénk. É 
vizsgálatból kitűnik, hogy a lélekszám is szoros kapcsolatban áll a 
termelőerők fejl ődésével. (A magyar falu története.)  

Sżótos  a kapcsolat. 
A termelőerők tényezője rim zárja ki a helyi (éghajit, fekvés, 

talaj, Víz stb.) és a helyzeti energia (úthálózat, távolság stb.) hatását. 
Az emhtett energîiianemek konkrét vonatkozásaikban földrajzilag elté-
rőek, tötténehnlleg változékonyak. Ezért óvakodni kell az egyszerű-
śftéstől. Főleg ha a népmozgást Vizsgáljuk, mert a vosizás hatékony-
ságát renidszeńnt taszító erők fokozzák. 

A falu taszít, a  várós csábít. E. E. Bergel rneiai szóciológus 
szent hem  a vátfos csalogátja az e ekat, hann a Vídék veti id 
• fölös agrárnépességet. 

A városiasodás, többtéîyezős őiyamat. Leger6teIjesobben hat rá 
• 	kamegösztás folrtotiÓs  fejlődése. Mértéke - tiagy á1taiáno- 
ságban -  arányos a műszaki haladásal. De ebben már 	 tázd6 
ellentxúohdás  rejlik: az ip élőn 	aszéglste, m ilkedik, 
hanem inkább csökken a teóhnika tökéletesedésével. Npes ăégtömö 
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rítő  szerepe csökken, megszűztik. Azok a tényezők, amelyek az íari 
forradalom korában az angol városokat duzzasztották, ma már  kevésbé 
hatnak. Valóban arányos akkor az urbanizáció a techîiálai haladással? 
Igen. A látszat csal. 

A produktív népességet három csqportba osztja, három  tevé-
kenységi körbe sorolja a modern szociológia. Az els ő  a nyersanyag-
termelést (esetünkben a mez őgazdaságot) öleli fel. A második tevé-
kenységi kör a feldolgozást ('gyáripar, épít őipar stb.) jelöli A közle-
kedés, közigazgatás, kultúra, tudomány, közoktatás, közegészségügy 
és az egyéb szolgálatok dolgozói a harmadik (harmadlagos, terciá]!is) 
körbe tartoznak. Sok minden függ attól, hogy az adott közösségben, 
településen melyik csoport milyen arányban szerepel az összességben. 

A mutatók mögött funkciók rejlenek. Ha a lakosság túlnyomó 
többsége az első  körbe tartozik, tudjuk, faluról van szó, mert a nép 
többnyire mezőgazdasággal foglalkozik. A második kör túlsúlya fel-
tétlenül népességtömörülést jelöl (az ipartelep közelébe költözik a 
lakosság), de még nem biztos, hogy a szó szoros értelmében várossal 
van dolgúnk. A város Igazi érmérveit (közigazgatási, kulturális, keres-
kedelmi központ) a harmadlagos tevékenységi kör mérete domborítja 
ki, vagy kérdőjelezi meg. A tevékenységi körök szerint való elosztás 
a városiasodás fokának egyik közvetett, de Igen fontos mutatója. 

A tágabb közösségek vonatkozásában (ország, köztársaság) telje-
sen megbízható mérték. Európa legurbanizáltabb országa Aingl&a. Húsz 
évvel ezelőtt produktív népességének 5,1 százaléka az els ő , 47,5 szá-
zaléka a második és 47,4 százaléka a harmadik körbe tartozott. Ugyan-
akkor Jugoszlávia aktív lakosságának 66,8 százalékát az els ő  kör 
(nyersanyagtermelés) foglalkoztatta. A második kör részesedése 15,2 
százalék. (Fejletlen Ipar.) A harmadik kör 18 százaléka mögött a köz-
igazgatási, közművelődési, közegészségügyi és egyéb teend ők ellátá-
sához nélkülözhetetlenül szükséges népességet sejthetjük. 

Három általánosabb érvényű  tanulságot szűihetünk le a vázoltak 
alapján. Először: a városiasodás fogalma távolról sem azonos a népes-
ségtömoruléssel. Ezért a lakosság lélekszáma änmagában nem meg-
bízható mérték. Másodszor: a technikai haladás hat a településk 
számbeli növekedésére, de ez nem törvényszer űség. A közlekedés fej-
lődése is (jobb utak, járművek, szellemi kommunikáció) a technikai 
haladás függvénye. Csökken a települések közötti távolság és a mun-
kahelyváltozás nem feltétlenül jár áttelepüléssel. Harmadszor: a gyár-
ipar felszívóképessége (második kör) apad a m űszaki fejlődéssel, 
viszont a harmadik kör befogadóképessége b ővül. Ezzel magyaráz-
ható, hogy Észak-Bácskáiban a külterjes gazdasági fejlesztés megsz ű-
nésével sem csukódtak le a város felé vezet ő  vándorutak sorompói. 

Az elsődleges tevékenységi kör népe śsége a műszaki civilizáció 
térhódításával fogy. Ez törvényszer űség. AngLiában - láttuk - öt 
százalékra esett. Megszűnhet-e? Igen. Elméletben. A valóságban ilyen 
orsz.ág még nincs. (Monaco fejedelemség huszoniháromezer lakosa kö-
zött még mindig akad szőlő terrnelő .) Ezen a földön - Eszak-Bácská-
ban és Vajdaságban -‚ amíg ember él, nem szűnhet meg. Sőt! Adott 
időben és feltételek között minimumát optimális határ jelöli, amelyet 



büntetlenül átlépni sem lehet. A csökkenés mértéke a termel őerők 
és a társadalmi viszonyok függvénye: annyi ember mehet el, ameny-
nyit a gépesített termelés póboihat. Ha több megy el, átmeneti zava-
rok támadnak a nyersanyagtermelésben, nem kap elég sertést a hús-
gyár, külföldről hozzuk a buzát. 

A második kör befogadóképessége közvetlenül a felszabadulás 
után végtelennek tűnt. Hiányzott a társadalmi t őke és mégis nőttek 
a gyárak. A szabaidkai Villanygépgyár, vagongyár, har.isnyagyár, a 
zentai textilgyár, a kanizsai cserépgyár, a topolyai lapátgyár, mind 
akkor duzzadt fel, az adai gépgyár kisipari m űhelyből nőtt ki, szóval 
nőttek a létesítmények és még jutott ember innen az ország mess ż i 
vidékeire is. A hatvanas évek második felében történt a változás. Az 
ipar haladásának rúdja a műszaki vívmányok felé fordult: a faluról 
szivárgó szakképzetlen munkaer ő  előtt becsukódtak a gyárkapuk. Sok 
munkást elbocsátottak. 

A termelés műszaki színvonala (változékony tényez ő) az emel-
kedés arányában korlátozza a második kör befogadóképességét, a fe-
lesleg kiszorul belőle. Mi lesz vele? Az iparilag fejlett 'társadalmak-
ban átömlik a harmadik körbe. Nálunk a szociális gondok szaporod-
tak és nőttek. A hatvanas évek derekán a munkaközvetít ő  hivatalokba 
folyt az »életfelesleg.« Szabadkán szolidaritási alap létesült. A munka-
nélküliség enyhítése gazdaságon kívüli módszerek bevetésére kény-
szerítette a társadalom racionális er őit. A harmadik kör kapui nyitva 
voltak, de kevés volt benne a hely. A szabad helyek pedig olyan szak-
értelmet követeltek, amivel a második körb ől kiszorultak nem ren-
delkeztek. 

Megiidult  a vándorlás külföldre. 
Vissza a faluba, az els ődleges tevékenységi k&be semmi sem 

vonzotta az embereket. A falu taszító er őinek hatása a mezőgazdaság 
helyzetének romlásával fokozódott. Ezzel magyarázható, hogy 1960 és 
1970 között a hátrányos körülmények ellenére sem szakadt meg a 
város felé irányuló vándorlások láncolata. A népességtömörülés mér-
téke alapján ezt a tíz esztend őt szak-Bácskában rendkívül intenzív 
urbanizálódás jellemezte. 

Noha a városiasodás fokát a második és a harmadik kör népes-
ségének részesedése mutatja, megemlítend ő, hogy a szolgáltatások 
virágzása nem pusztán városi kiváltság. A falu változik. Vegyszer, 
gép, szakosodás sürgeti a tapasztalati szemlélet túlhaladását. Villany, 
vízvezeték, moborkerélcpár, televízió, h űtőszekrény eddig nem igényelt 
szolgáltatásokat követel. A harmadlagos tevékenységek iránti kereslet 
növekedése a hagyományos rurális környezetek átalakulásának útja, 
amit akkor Is urbanízálódásnak kell neveznünk, ha a település népes-
sége évtzedek óta enyhe ütemben fogy. 

Szembetűnőek a változás jelvi Nyoma sincs a hagyományos 
építkezésnek. Az új lakóházak szilárd anyagból épülnek és városba 
illőek.  A vízvezeték közigény. A foglalkoztatottság területén megsz űnt 
a paraszti munkaalkalmak túlsúlya. Er ősen átalakultak a falu küls ő  
kapcsolatai. Az útviszonyok javulásával gyorsult a közlekedés, gyara- 
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podtak  a helyzeti energia különböz ő  nemei, s eleve kizárják a váro-
siasodás törvényszerű  feltételei közül a népe égtömörülést. 

A MOZGÁSOK IRÁNYAI 

Ëszak-Bácskában nyolcvanhét település van. A legnagyobb Sza-
badka (88 787 lakos), a legkisebb Sehš će (97 lakos). Nehéz ezeket cso-
portosítani. Sok az átmeneti típusjegy, meg a hasonlatosságokat elmo-
só egyedi sajátosság. A szállásokiról még a statisztika is megfeledke-
zett. Ezt a széljárta tágas világot csak a régi térképek mutatják. 

Délen a moholi szállások, Kulas puszta, Üj puszta, adai szállá-
sok, Likas puszta, zentai szállások, Bogaras, O'rom, kanizsai szállá-
sok, oromparti szállások. Nyugaton Mérges puszta, Sári puszta, Ta-
vankút, Györgyén, Vámtelek, Dubc>ka, Fernbaeh Regtwn. A tájegy-
ség középpontjában Szabadka pusztái, topolyái szállások, Verusies, 
Békova, ragfényti száHások... 

Mielőtt hozzálátnánk a csoportosítás hálátlan munkájához, vzs-
gá1jxk meg az urbanizálódás szempontjából a legfontosabb népességi 
mutatókat községek szerint. Az alábbi táblázat a szaporodás és a 
fogyatkozás feltüntetésével, az utóbbi tíz év alatt végbement változá-
sokat magyarázza az 1961-es és az 1971-es népszámlálások alapján. 

A lakosság száma 

Község Szaporodás Fogyás 
1961-ben 	1911-ben 

ADA  22234 	 22537 303 

TOPOLYA 44466 	 43480 986 

KANIZSA 34961 	 33794 1166 

KISHEGYES 17 144 	 15 646 1498 

ZENTA  31 081 	 31 407 326 
SZABADKA 136 781 	146 155 9913 

ÖSSZESEN 286 661 	293 619 6 942 

Nem éppen kedvező  a mérleg. Valójában a települések közül 
egyedül Szabadka gyarapodott, amit kimondottan a városnak köszön-
het a község. A városban 1961-ben 75 036, 1971-ben 88 787 ember élt; 
Adia és Zenta csekély gyarapodása inkább látszat, mint valóság. Ze ńta 
az egyetlen központ, amely külterületeinek - Kevinek és Tornyosnak 
- köszŁinlheťi lélekszámának enyhe emelkedését. Különös tünet. Okai-
val külön fejezetben foglalkozunk. 

A létszámhoz viszonyítva Kishegyes és Kanizsa községek terü-
letén legnagyobb a fogyatkozás. Ezt a két községet tekintik a táj-
egység »elmaradott vidékének'<. Kishegyesen a produktív népesség 
65,9 százaléka, Kanizsán pedig 68,8 százaléka a mezőgazdaság magán-
szektorában tengődik. 1971-ben! A vizsgált id őszak kezdetén (1961-
ben) a mezőgazdaság magánszektorában dolgozók részesedése a pro-
duktív lakosság szerkezetében 47,7 százalék volt. Nehéz örökség. 

Az első  átfogó népszámlálást 1860-ban végezték a vidéken. •A 
vármegye íratta Össze »a választókerületekben létez ő  helységek népes- 
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ségétc.  Akkor Kaniasán 10 115, M&rtonosort 5041, Adorjánban 1165 
lelket találtak. A legu.tćibbi összeírók - száztíz évvel kés őbb - Kain.i-
zsáin 11 261 (1146-bal több), Marbonoson 2 992 (2049-cel kevesebb), 
Adorjánban pedig 1236 (71-gyel több), lelket írtak Össze. A nagy múltú 
helységekben! Kishegyes falu 1860-ban 4045, 1970-ben 6601 lelket 
számlált. 

Kikívánk'oiik  a kérdés: mikor állt meg a fejl ődés? 'Mikor kezdő-
dött a megállapodottság,  Vagy  - Marbonos esetében - a visszaíej-
lődés? A kérdésre később a 'népes falvak fejlődésének elemzése ad 
választ. Annyit azoflban el őre bocsáthatunk, hogy a folyóra könyökl ő  
települések a hajózás hanyatlásával elveszítették korábbi helyi és 
helyzeti energiájuk jelent ős részét, ami a népesség fogyását indította 
el. Ez érthető . De Kishegyes mellett nincs hajózható folyó... 

A népmozgás mennyiségi mutatói szerint 1961 és 1971 között 
Észak-Bácska lakossága városiasodott. Az urbanlizálódás min őségi ele-
meihez a községek társadalmi szerkezetének áttekintésével juthatunk. 
Az alábbi táblázat a tájegység produktív népességének eloszlását tar-
talmazza tevékenységi körök szerint. A tárgykörrel foglalkozó kimu-
tatások többnyire a munka'vi'szonyban lev ők számát vesztk alapul. 
Ezáltal - mivel az elsődleges tevékenységi kört a mezőgazdaság fel-
lettebb része, a társadalmi szektor 'képViseli - a valóságosnál kedve-
zőbb kép mutatkozik. 

A buktatót elkerülend ő  az elsődleges kör számoszlopát két részre 
bontottuk. Az els ő  számoszlop (A) a mezőgazdaság magánszektora 
aktív népességének, a második (B) a társadalmi szektor foglalkozta-
tottainak részarányát mutatja. A bemutatás módja eltér a szokvá-

yostól, de nem volt más lehet őség a tartós szoeiális feszültségek, 
népmozgási irányzatok okainak elemzésére és érzékeltetésére. 

Tevékenységi körök 

I. 
II.  I1I.  

Község 

A B  

ABA  59,0 9,0 11,6 14,4 

TOPOLYA 50,5 17,5 15,9 16,1 

KANIZSA 68,8 8,8 10,3 12,1 

KISHEGYES 65,9 19,0 7,0 8,1  

ZENTA  32,2 8,3 25,9 33,6 

SZABADKA 39,3 1,1 21,1 26,5 

Pár szót a városokról: igazat kell adnunk dr. Jovan Đ . Đorde-
Viának, aki csak Szabadkát és Zentát sorolta a városok közé. Itt azon-
ban nem maguk a városok szerepelnek, hanem a községek produktív 
népességének eloszlása látszik, ami az usbanizálódás fokának a sok 
közül az egyik mutatója. 

A szerkezet elemeit vizsgálva, Zenta »város'abbnak< t űnik, mint 
Szabadka. Különösen szembet űnő  a harmadik kór magas mutató-
száma: kórházat, középiskolát, pénzügyi, kulturális létesítményeket, 
egyéb szolgálatokat, s nem utolsósorban városi hagyományokat sejtet. 
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Figyelembe kell azoxban venni, hogy Zenta külterülete viszonylago-
san kisebb, mint Szabadkáé. Szabadka népességének körülbelül negy-
ven százaléka agrárjelleg ű  külterületen él és földrészünk legnagyobb 
falvának emlékeit őrzi. 

Az elsődleges tevékenységi kör els ő  számoszlopa (A) kapcsolódik 
szorosabban tárgykörünkhöz. Azt mutatja, hogy száz produktív pol-
gázból hány él (tengődik) a mezőgazdaság magánszektorában. Kanizsa 
és Kishegyes kiemelkedik, akárcsak az el őbbi táblázaton, a fogyat-
kozás vonatkozásában. Összefüggnek a dolgok! A második és harma-
dik kör mindkét községben szűk. Nincs, ami befogada az első  kör 
feleslegét. Mi történhet? Kishegyesen tartós és idetglenes elvándorlás. 
Kanizsán enyhébb a vándorlás üteme, viszont döbbenetesen alacsony 
a természetes szaporulat mutatója. 

Lássuk közelebbr ől Kishegyest! Tíz év alatt Seliš će (a legtávo-
labb eső  falucska) népessége felére apadt. A csökkenés aránya leg-
csekélyebb Kishegyesen, 3,8 százalék. 1948.ban 97,7, 1970-ben 86,4 
ember élt a község területének minden négyzetkilométerén. A Szó 
hagyományos értelmében, a területhez viszonyítva nem lehet agrár-
túlnépesedésről beszélni.  Zenta, Ada, Szabadka néps űrűsége nagyobb. 
Kanizsáé 1,7 lélekkel kisebb ugyan, de beszámítandók a terméketlen 
szikes területek, ahonnan a sovány f ű  a pásztort is elűzi. A hegyesi, 
szikicsi, feketicsi földekre nem lehet panasz. A régi világban még 
Csantavérről Is odajárt a nép kapálni. 

1961-ben a háztartások 35,3 százaléka földnélküli. 49,4 százaléka 
négy holdnál kevesebb földdel rendelkezik. 15,3 százalék gazdálkodik 
négy holdnál nagyobb földön. Ez a hányad árut is termel és rendel-
kezik a reprodukció szűkös feltételeivel. A lakosság 64,7 százalékát 
köti a barázda, de ennek nagyobbik része fél lábbal és i:ngatagon áll 
a földön. 35,3 százalékát a barázda sem kötötte... A foglalkoztatot-
tak száma a népességhez viszonyítva 20,6 százalék. Feltételezzük: csak 
földnélküliek voltak munkaviszonyban. Mib ől élt meg a földnélküliek 
maradék 14,7 zázaléka? És mib ől pótolja a hiányzó életet a négy 
holdnál kevesebb földdel rendelkez ő  49,4 százalék? 

Fokozódott a vándorlás. 

Nem a város csábítására. Muszájból! A taszító er ők hatására. 
Minden ötödik család életét a létbizonytalanság feh&i árnyékolják. 
Csépe Imre ku!bikosai, elesett emberei jutnak eszünkbe, és csak az 
önkéntelenül feltörő  sóhaj enyhíti a szorongást. Máskor se volt jobb... 
A háború elő tt kubik. A felszabadulást követ ő  években a csatorna 
menti ipartelepek kínálták a munkát. Két-három megállónál tovább 
nem Is kellett utazni. Aztán ott is változtak a dolgok. Különösen 
csökkent az olyan munka iránti kereslet, amilyent Kishegyes kínált. 

Ez volt 1961-ben. 
Tíz év múlva. A tulajdonviszonyok alig változtak. Az agrárné-

pesség két százalékkal fogyott. A parasztcsaládok létszáma nem. A 
lakosság fele továbbra is négy holdnál kisebb földön él. Az újrater-
melésre alkalmas parasztgazdaságok résznagysága tizenhét százalék. 
Másfél százaléknyi szaporodás... Honnan a pénz? Mib ől vették a 
földet? 
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Külföld... 
Ës  mi történt a harmincöt százaléknyi földnélkülivel? A foglal-

koztatottak részesedése 20,6 százalékról 12,9 százalékra esett! Mi tör-
ténhetett a fäidnélkülîekkel... 

Nőtt a feszültség. 
Illetve nőtt volna (körülbelül két-három százalékkal szaporodott 

volna a kérdőjelek erdeje), de más történt: 8,8 százalékkal fogyott a 
népesség (elköltözés, természetes fogyás) 4,5 százalék pedig elment 
külföldre dolgozni. Az ideiglenesen távol levők zöme családfenntartó. 
A családtagok átlagos létszáma 3,3. 

Ha ezt a számot megszoirozzuLk 690-nel, a szorzat 2277 lesz. Ebb ől 
arra következtethetünk, hogy Kishegyes község lakosságának 14,5 
százaléka »távoli' jövedelemb ő l boldogul, 8,8 százaléka pedig elfogyott. 
A tábláząt az kieiglerieseîi külföldön levők viiszonyszámait tartalmazza. 

KÜIťöłdön  dolgozik 1971-ben 

Község 	 A népességhez 	 Foglalkoztatottakhoz 
viszonyítva 	 viszonyítva 

4,8 25,2 
TOPOLYA 2,7 12,3 
KANIZSA 2,9 20,1 
KISHEGYES 4,5 34,6  
ZENTA  2,8 8,6 
SZABADKA 3,1 11,5 

Az ideiglenes ktivándorlás változékony társadalmi tünet, s ezért 
nem fűzünk részletesebb magyarázatot a számokhoz.  Osszegezve a 
mondandót: Kishegyesen 1961-ben kérdéses volt, mib ől él a lakosság 
húsz százaléka. Azóta a feszültség enyhült és a magyarázat: az élet 
tartósan, vagy ideiglenesen letörölte a bizonytalanság táblájáról a leg-
nagyobb kérdőjeleket. Ennek azonban (a lappangó bajok forrásvidé-
kén) nem szabad örülni. A párbarázdás létforma készenlétben tartja 
a tartalékos kérd őjeleket. 

A község földműveléssel foglalkozó népességének fele négy hold-
nál kevesebb földhöz kötődik. Ezeken a földeken az egy produktív 
lakosra eső  nemzeti jövedelem huszonhétszer kisebb, mint amennyi 
fejenként jut Velenje produktív népességére. Ne keserítsen el senkit 
a különbség. Nem muszáj Kishegyest Velenjéhez hasonlítani. Pászit-
hatjuk - például - Dečani községhez. Akkor itt hatszor nagyobb 
lesz az egy főre jutó nemzeti jövedelem. 

Sajnos a viszonyítások nem változtatnak a dolgok lényegén. 

KT  NAGYKÖZSÉG IS AZ ELTIRSEK 

A tájegység másik fejletlen vidéke.' Kanizsa. A község 
területén 33 794 ember él. Ebb ől 33 százalék a »csönd szép városá-
ban.'. A csönd szép városa száztíz év óta se nem n őtt, se nem fogyat-
kozott. Akkora, mint volt. Fényes Elek, a magyar statisztika atyja, 
1847-ben a nevezetesebb helyek között említi. »Határját a telecskai 
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dombok hasítják, sok kölest, dohányt termeszt, marha tartása virágzó.- 
(Magyarország leírása) 

Ennyi a nevezetesség. 1790-t ől 1860-ig lélekszáma tízszeresére 
emelkedett. Közben átélte a nagy szaladás vérg őzös napjait. 1860-tál 
1970-ig alig változott. Közvetlen háborús ipusztítás nem érte. 

A lakosság másik 33 százaléka népesebb (viszonylag közm űve-
sített) falvakban lakik. Ide tartozik a nagy múltú Marbonos, ahol 
már Evlia Cselebi török világutazó Is járt és a sz őlőjéről, paprikájáról 
híres Horgos. A nép harmadik harmada apró falvakban (C)romhegyes, 
Adorján, Tóthfalu, Kisiae) és szállásokon él. A települések között 
Kanizsa a legfejlettebb. Kishomok a legelmaradottabb. A két utolsó 
népszámlálás között csak Kanizsán és Kishomokon emelkedett a lélek-
szám. Tíz településen és az egész tanyavilágban fogyott. 

Fejletlen vidék? Egy orvosra 1944 lakos jut. Dečaniban 12500. 
Egy személygépkocsira hatvan polgár. Dečaniban háromszázhatvan. 
Tájegységnyi viszonylatban itt születik a legkevesebb gyermek. Ezer  
lakosra tizenegy. A halálozási airányszám 10,5 ezrelék. Fél ezreléknyi 
lenne a természetes szaporulat, amit nem érdemes az elvándorlás 
üteméhez viszonyítani. Már csak azért sem, mert a természetes sza-
porulat mutatója csökkenő  irányzatú. A fé1 ezrelék tízéves átlagot 
jelöl. Viszont már az 1972-es mutató negatív el őjelű ! A Tartományi 
Statisztikai Hivatal  SAP Vojvodina izmedu XIV i XV konferenc źje 
Saveza komun.ista  című  kiadványa 0,2 ezreléknyi természetes fogyást 
mutat ki a község területén. 

Egyébként a nép átlagos műveltsége és közéleti tájékozottsága 
kielégítő : a tíz évnél id ősebb polgárok 28,4 százaléka nyolc évet vagy 
ennél többet ült iskolapadiban. F őiskolát vagy egyetemet azonban csak 
1,1 százalék végzett. (Zentáin és Szabadkán 2,7, Zrenjaninban 3,2, Új-
vidéken pedig 6,7 százalék.) Túlzott analfabétizmus nem jellemzi Ka-
nizsát. Sőt! Az írástudatlanok részesedése 5,1 százalék. (Szabadkán 
6,1, Zentán 3,7, Zrenjaniriban 8,5, tJjvidéken pedig 4,6 százalék.) To-
vábbá megemlítendő , hogy átlagosan 10,6 polgárra jut egy tévéké-
szülék, 4,5 főre egy rádiókészülék, vannak közkönyvtárai, tevékeny 
amatőr színházzal dicsekedhet és minden évben táborozásra hívja az 
írókat. 

A község gazdaságilag aktív népességének 10,3 százalékát a 
gyáripar foglalkoztatja. Ez a másodlagos tevékenységi kör. A har-
madlagos körben a produktív lakosság 12,1 százaléka. Több, mint a 
gyáriparban. A mezőgazdaság társadalmi szektorán az aktív népesség 
8,8 százaléka dolgozik, ami az egész ágazatban tevékenyked&k létszá-
mának mindössze 13 százalékát jelenti. Ez a csekély hányad (a tár-
sadalmi szektor) adja az ágazat nemzeti jövedelmének 301 száza-
lékát. 

A termelékenység vonatkozásában jó nagy a különbség a két 
szektor között. A mezőgazdaság társadalmi része semmivel sem elma-
radottabb a többi község mez őgazdasági szervezeteit ől. Topolyán pél-
dául az agrárlakosság 34,6 százalékát foglalkoztató, käzm űvesített és 
idegenforgalmti célokra is szakosított társadalmi szektor mindössze 
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4,•9 százalékban részesedik az ágazat jövedelmében. Ebb ől látszik: 
a kanizsai mezőgazdasági termel ő  korszerű  eszközökkel ugyanolyan 
harékonyan dolgozik, mint a topolyai, Vagy a 'becsei. Ezzel szemben 
a topolyai földműves (egyéni termelő) átlagos nemzeti jövedelme két-
szer annyi, mint a kanizsa'ié. A nagyüzem ű  gazdálkodábart csekély, 
a klisárutermelésben a többféle lehet őségek ellenére szembet űnő  a 
különbség. 

Mivel magyarázható ez? Äz eltérő  természeti adottságokkal? 
Ezekkel is számolni kell. Kanizsa község határát változatos talajviszo-
nyok jellemzik. Homok, réti földek, szik, partos hajlatok. Ez meg-
határozza a növénytermelés szerkezetét. Gabonanem űek mellett jócs-
kán termesztenek munkaigényesebb ipari növényeket. A búza és 
kukorica mellett jelentős szerepe van a paprikának, ciroknak, sz őlő-
nek ás a gyümölcstermesztésnek. A hátrány valódi okát azonban aligha 
csak az eltérő  természeti ădoťtságok.ban kell keresni. 

Nem jelentéktelenebbek az eltérések a jószágállomány szerkezeti 
összetételében sem. Kanizsa területének 399 négyzetkilométerén 1972-
ben több ló volt, mint Topolya község 596 négyzetkilométeres terü-
letén. Ha figyelembe vesszük, hogy a Tisza menti község határában 
műveletlen homokterületek és szikes legel ők találhatók, Topolyán 
pedig jelképesen szólva minden talpalatnyi föld m űvelhető , akkor 
a különbségek még jobban kidomborodnak. Topolya területén 1961 
és 1971 között szembetűnően csökkent a lóállomány. Kanizsán alig. 
Pedig Topolyán hagyományai vannak a lótenyésztésnek. Az ország 
egyik legnevezetesebb ménese most is ott található. 

A szarvasmaffia-állomány 1972-es adatok szerint Topolyán 21406, 
Kanizsán pedig 9455 darab. A sertésállomány Topolyán 90 629, Kani-
zsán viszont 36 311 darab. A számokhoz felesleges külön magyará-
zatot fűzni. Legfeljebb annyit említhetünk meg, hogy a topolyai tár-
sas termelők kétszer annyi húst értékesítenek a piacon, mint a ka-
nizsaiak. 

Az eltérések mélyebb okait a magánszektor szociális viszony-
lataiban kell keresnünk. A Tisza menti községben az összes háztar-
tások 25,9 százaléka föld nélküli. Négy hokinál kevesebb földet 50,9 
százalék birtokol. A paraszgazdaságok 23,5 százaléka alkalmas az áru-
termelésre. Sajátos helyzet. A birtokviszonyok területén furcsa egyen-
súly jött létre: a tehet ősebbek és a földnéisküliek részesedése arányos, 
a két réteg között pedig a párbarázdások hatalmas tömege. szak-
Bácska községei között viszonylag Kanizsa köt ődik legjobban a föld-
höz. Itt a legtöbb a négy holdnál kisebb gazdaság. Ennyi földön nem 
löhet megélni. Mégis ott kell maradni! 

A parasztgazdaságok inagyság szerinti elosztásának mutat ćli To-
polyán (de még Kishegyesen Is) kedvez őbbek. Kanizsán a népesség 
hatalmas hányada - 74,1 százaléka - köt ődik résben, félig vagy 
teljesen a földhöz (Kishegyesen 64,7, Topolyán pedig 65,6 százalék) 
és e túlsúlyban levő  tömeg zöme (az egész népesség fele) szorul a 
köt mezsgye között és időniként más munkára kényszerül. Topelyán 
mindössze 35,5 százalék a négy holdnál kevesebb földdel rendelkez ő  
gazdaság. 
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A négy holdak zátt világának emberfeleslege a félig foglalko-
tatoţtság bizonytalanságában éj. A nagyobb parasztgazdaságok kapá-
láskor, aratáskor, kukonicatöréskor alkalmaznak ugyan némi idegen 
munkaerőt, de ez bizonytalan kenyér. Nem lehet rá jöv őt építeni. A 
tásadalrni szektor és a feldolgozó ipar (paprika) szintén idénymunkát 
kínál. A mezőgazdaságon kívüli tevékenységek felszívóképessége e-
ké)y. A második kör, a produktív népesség 10,3 százalékát foglalkoz-
tatja. Ennél szak-Bácskában csak Kishegyes helyzete hátrányosabb. 

Kanizsa mezővárosnak a századfordulón Horgos és Martonos 
területei nélkül) 36 000 katasztrális hold földje volt. A népesség 16 000 
lélek. A város biťbokának 15 000 hold) jövedelme b őven fedezte a 
közigazgatási és tanügyi kiadásokat. Módos városnak nevezték Ka-
nizsát. Uradalmak nem voltak a határában. A birtokmegoszlás már 
akkor is igen arányos. Eltekintve a város föidjét ől, a község minden 
lakosára 1,32 hold föld jutott. A családok átlagos létszáma öt f ő . Min-
den háztartásra 6,6 hold föld. Ebb ől még lehetett élni 

A parasztgazdaságokon kívül munkaalkalmat kínált Miikó Vil-
mos gőzfűrészgyára, Fehér János és Törtei János g&f Ĺírésztelepe és 
őrlőmalmai, a Gőztéglagyár Részvénytársaság, a Tisza, a város földje, 
valamint a kereskedelem és a kisipar. Az ipartelepek egy része b ővült, 
korszerűsödött azóta. Ami új keletkezett, vagy kevés munkaalkalmat 
kínál, vagy a foglalkoztatottság wLiatt lett és felihalmoz&képessége cse-
kély. Martonos legnagyobb iipartele a kosárfonó. Horgosé a paprika-
feldolgozó, idényjellegű  termeléssel. Adorjánnak, Oromhegyesnek, 
Tótitfahinak, Kispiacnak, Oromnak nincs ipara. 

A harmadlagos tevékenységi kör a produktív népesség 12,1 szá-
zalékát köti le. Ha ebb ől kivonjuk az iskolákat, vároházát, alig ma-
rad valami. Nincs hol idolgoizffi és mégis kevesebben térnek vándor-
útra, mint például Kiishegyesen. Az idényjellegű  elvándorlás foka Is 
alacsonyabb. A munkaigényes kultúrák id őnként lekötik a munkaer őt, 
majd passzív pertódus következik: váltakoznak a dolog és várakozás 
állapotai. Reménykedés enyhíti a helyzetet. A tétlen, id őszakok hatá-
sát azonban nem semlegesíti. 

Ezért nagyobb a topolyai földműves átlagos nemzeti jövedelme. 
Korántsem csak az eltérő  természeti és talajviszonyok hatnak rá: 
társadalmi és gazdasági tényez őké a főszerep. Ott, Topolyán, egyrészt 
nagyobb az árutermelésre alkalmas parasztgazdaságok résznagysága, 
másrészt jóval kisebb az els ő  tevékenységi kör népsűrűsége. Topo-
lyán a mezőgazdaság társadalmi szktorának ereje nemcsak a foglal-
koztatottságban és termelékenységben jut kifejezésre, hanem a két 
szektor közöťťi kapcsolatok hatékonyságában és eredményességében is. 

Minél tovább vizsgáljuk a számokat, annál jíbban kidoraborod-
nak az eltérések, annál inkább a mezőgazdasági termelés társadal-
masítására, az önigazgatási társulások lehet őségeire irányul a figye-
lem. Az együttműködés a pairasŹtgarzdaságck piacképességének emel-
tyűje. A piacképességt ől függ a jövedelem. Ez a folyamat törvény-
szerűen elmossa a kLsáruternielésre jellemz ő  mindenességet, szako-
sítja a termelést, csökkenti az agrárnépességet. De ebben a köror- 
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gzban  nem a kilátástalanság rugói m űködnek, hanem a gazdaság 
törvényszerűségei. 

Az együttműködés hat a parasztgazdaság szerkezetének átala-
kulására. Először a lovat szorította ki a traktor. De láttuk: a két 
község között itt Is nagy a különbség. Az ötvenes években Kanizsán 
a szövetkezeti mezőgazdászok sorra járták a családokat, s rábeszélni 
próbálták a földműveseket a kooperációra. Jobb, ha nem a pohti-
kusok agitálnak, mondta e sorok írójának az egyik agronómus, mert 
elriasztanák a termel őket. De mitől félnék? Elvtársam, hangzott a 
válasz, a kanízsal parasztok bizalmatlanok. 

Búzára ment az alku. 

Az emberek fél holdakra szerz ődtek. 

Nem ment és most se túlságosan megy a dolog, bár közben a 
magahozamú búzafajták meghódították a határ egy részét. A »bizal-
matlanság« tovább tart. A valóság többrét ű  vizsgálata azonban meg-
mutatja: a kooperáció ott hódít igazán, ahol többrét űek a kapcsola-
tok. Ahol alkalom van máhol, jövedehriez őbben hasznosítani a baráz-
dából kiszorult munkaerőt. Ki-mondottan csak gabonatermelésre kor-
látozódó együttműködés nem lehet .ikeres ott, ahol viszonylagos agrár-
túlnépesedés, a félig foglalkoztatottság a f ő  gond. 

A topolyai földműves nagyobb jövedelme a jószágtenyésztésb ől 
származik. A kapcsolatok b ővülésével változott és változik az állo-
mány összetétele: 1961 és 1971 között Topolyán 23,6 százalékkal csök-
kent a lóállomány, Kanizsán 9,7 százalékkal. A sertésállomány Topo-
lyáin 18,1 százalékkal emelkedett. Kanizsán szintén emelkedett, de 
csak 6,1 százalékkal. A szarvasmarha-állomány Topolyán 32,2, Kani-
zsán 27,5 százalékkal nagyobb. 

Mellőzve a jószágállomáiriyt hátrányosan érint ő  agrárpoli ťikai 

tényezőket, a két község eltér ő  természeti és talajviszonyait (és óva-
kodva a belemagyarázásoktól), mégis meg kell állapítani: a mutatók 
olyan minőségi különbségeket - növekv ő  kül&ibségeket! - sejtet-
nek, amelyeknek szociális vetülete egyre több aggodalomra ad okot. 
Szegénység és bizonytalanság b űvkörében lassulnak a mozgások, a 
röghöz kötöttség állapota konzerválódi:k. A földm űves félti a mara-
dék földet. Irtózik a kockázattól. Bizalmatlan. 

Kevés földön sok ember a jöv őtlenség árnyékában. Taszító jelen 

és ködös holnap között tízezer lélek. 

Ez a nagy tömeg önerejéb ől át tudja-e törni a sovány fogyasztó-
gazdálkodás erős falazatát? Ahonnan már a muszáj taszítja kifelé. 
Eddig legyőzte a muszált - a biológiaii reprodukció korlátozásával. 
Ön.orvasztással. 

Nem ma kezdődött. 

Már tegnapelőtt... 
Láttuk, mennyit változott száztíz esztend ő  alatt Martonos, Ador-

ján, Kanizsa lélekszáma. Az említett száztíz esztend ő  alatt a kenyér 
átlagos holdankénti hozamát sikerült az ötszörösére emelni. 

Nem csekélység. 
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Ez a vidék, Észak-Bácska, a néptömörülés mértékével mérve, 
városiasodott a két utóbbi népszámlálás között. A községek társadalmi 
szerkezete siintén erre utal. Az urbanizáció gyorsulását a falusi hagya-
ték taszító erői növelik: A cselekvő  ember alaptevékenységének sajá-
tosságaiban rejlenek az indító okok. A falu szocialista átalakításával 
nem szakma váIbožik a munkamegosztás törvényszerűségei szerint - 
ősi létforma homhk. A folyamatot görcsök, feszültségek kísérik. 

Minden vonatkozásban fokozódtak a népmozgások. Ezek okait, 
tartós és rnúlékony fékeit próbáltuk kibogozni a tünetek kuszált töm-
kelegéből. A mozgásirányók követéséhez b ővíteni kell a vizsgálódás 
területét ás a módszer kelléktárát. Falu és város eltér ő  (előnyös Vagy 
hátrányos) ismérveit kell szemügyre venni, ami egyrészt a fogalmak 
pontosabb körülírását, a statisztikai anyag felbontását, átcsoportosí-
tását, másrészt az elemzés tárgykörének mélyítését követeli. 

FOGYATKOZÓ FALVAK 

A csaknem háromszázezer lakos városokban, falvakban és tanyá-
kon él. Sem a várost, sem a falut, sem a szállásokat nem sikerült 
eddig megnyugtató pontossággal meghatározni. A települések csopor-
tosítása mindenhol gondot okoz a statisztikusoknak. Ebben az írásban 
telępülésnemekrő l  és településtípusokról lesz szó. A településnemek 
fogalmán a történelemben kialakult tartós, els ősorban a termelési 
tevékenység jellege által meghatározott embeti telephelyeket értjük. 
Ebben a vonatkozásban városokat, falvakat és tanyákat  külöbözte-
törk meg. Tág fogalmak. 

A valóságban nincs két egyforma város, két azonos falu, a szál-
lások is csak mesziről hasonlítanak egymásra. Azonban a település-
nemeken belül, a megült helyek külső  és belső  kapcsolatainak rend-
szerében mégis mutatkoznak hasonlóságek, viszonyításra alkalmas, 
mérhető  tuiajdonsáok, amelyek lehetővé tesák a telępülésnemek 
típusok szerinti csoportosítását. Természetesen e gy űjtő  és azonosító 
fogalmakat az egyezményesség elve szerint használjuk. A tárgykör-
rel foglalkozó szaktudomány még nem építette  lel a saját precíz 
fogalmi rendszerét. 

Eperj essy  Kálmán - rurális vonatkozásban - településformák-
ról  ír. (A magyar falu története.) »A településforma a megült hely 
nagyságát, alakját, elhelyezkedési rendjét jelenti - mondja és ké-
sőbb hozzáteszi: »Irodalmunkban a településformák tudományos  vizs-
gálata még folyamatban van. Ezért tartalmukat és lényegüket ille-
tőleg tág tere van a feltevéseknek.« Ez keseríti a leírására vállalkozó 
szociográfus életét. Nem léphet kitaposott, útjelz őkkel ellátott ösvé-
nyekre. S őt! Ügyelnie kell az eltérő  valóságból lepárolt általános 
értékítéletek buktatôira. 

Precíz fogalmi rendszer, hiteles mértékek nélkül vállalnunk kell 
az egyezményesség kockázatát. A tájegység »megült telephelyeit< a 
települések neme, nagysága, társadalmi struktúrája, funkciója, a köz-
művesítés sintje szerint öt csoportba osztottuk. Sorszám szerint a 
következőkbe: 
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V á r o s o k.  Jöbb híján és tapasztalati sugalmazásra dr. Jo-
van D. Đorđević  nézetét méltányoljuk. Szerinte szakBácskába Sza-
badka és Zenta tekinthet ő  városnak. (Gradovi Jugosz1avie.)  Szabad-
kán és Zentán él a tájegység lakosságának 38,7 százaléka. Ez világ-
viszonylatban közepes urbanizáltságnak felel meg. Természetesen ma-
radnak tisztázatlan kérdésék. Mennyire városok ezek a városok? Meny-
nyi örökölt rurális elem maradt bennük? Miként hatnak ezek a kö-
zösség életére? Még több aggodalmat okoznak a d ferenelálás kér-
dései. Egyértelműen falunak minősíthető-e Topolya, Kanizsa, Ada és 
Palics? 

F é 1 v á r o s o k. A négy említett települést soroltuk ide. To-
polya, Ada és Kanizsa az agrá'rnépesség nagyarányú tömörülése mel-
lett a városiasc>dás határozottan felismerhet ő  típusjegyeit viseli. Eme-
letes házak a központokban, viszonylag fejlett közm űvek. Társadalmi 
szerkezetük viszont agrárjellegre enged következtetni Még nem egé-
szen városok, de már nem is falvak. Palies sajátságos eset. Alakra 
falu, társadalmi szerkezete szerint város. Tulajdonképpen Szabadka 
bolygója. Külső  kapcsolatainak egész rendszerével a városhoz köt ődik. 
Nem sorolhattuk a falvak közé. 

N é p e s f a 1 v a k. A falvak kategóriájának felosztását a 
telephelyek eltér ő  inagysága, népessége és a helyzeti energia vonat-
kozásában mutatkozó eltérések indokolják. ide sooltuk az ötezernél 
nagyobb lélekszámú, közepesen közm űvesített, hagyományosan fejlett 
társadalmi szolgálatokkal rendelkez ő  zárt településeket. Konkrétan: 
Bajmokot, Kishegyest, Moravicát, Csantavért, Horgost, Fekeücset, L ůov-
ćenacot, Martonost, Moholt és Pacsért. Ezek közül néhányat dr Jovan 
Đ . Đorđ.evtić  Jugoszlávia egyéb nagyobb települései között említ. Nagy 
települések ás társadalmi szerkezetük miatt sem min ősítetők tipikus 
falvaknak. Külön gondot okoztt Tavankút minősítése. Ötezernél több 
lakosa van, de elhelyezkedési rendjénél fogva nem záÝt település: egy-
mástól távol eső  részekre, sorokra oszlik, megfelel ő  utak ás közmű-
vek nélkül. A faluközpont létrejött, fejl čkhk, viszont a népesség zöme 
száliási körülmények között él. Tavankűt lakosságát, tapasztalati isme-
retek alapján, részben az apró falvak, részben a szállások rovatába 
osztottuk. 

A p r 6 ý  a I v a k. A csekély létszámú zárt településeket (Ador-
ján, Oromhegyes, Felsőhegy stb), az első  világháború után épült tele-
pesfalvak többségét (Višnjevac, Njegoševo, Kara đorđevio stb.), általá-
ban a halmazfalvakat, továbbá a kevésbé tömör, de forgalmas utak 
mentén fekvő  településeket értjük az apró falvak fogalmán. Kocká-
zatos ezeket teljesen elválasztani a tanyavilágtól. Nagyíény, Tornyos, 
Oraihovo, Klipiac központja közmüvesed ő  falut sejtet, azonban a sta-
tisztikai kimutatásiban szerepl ő  népesség zöme távoli szállásokon él 
és főleg mezőgazdasággal foglalkozik. Az apró falvak ás a szállások 
között átmeneti alakzatok sávja szaporítja a kérd őjeleket és teszi 
körülményesebbé a csQpartositást. A hibaszázalékot csak a helyszín 
ismerete cs čikkenthetL 

Szá1Zások  A  szállások ás az apró falvak között thwsenek 
éles határok. Néha a látszat is csal. Tóthíalu például alakra halmaz- 
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falu. Ősszel, ha felázik a föld, tanyasi életet él. Iskolája tipikus szál-
láí iskola. Egymással könnyebben érintkezhetnek az emberek: a kül-
világ felé éppen annyi sarat dagasztanak, mint a szállási népek. Bác-
szőlős alakra tanyarendszerű  település. Mégis télen-nyáron a forga-
lom eleven keringésében éL Termelési kultúrája fejlett. Az életszín-
vonal jóval a falvak átlaga felett. Ilyen és hasonló okdk  miatt  a falu-
sított tanyaközpontokat és szállásokat külön csoportba soroltuk. Né-
ihány, kövesúttól, vasúttól távol fekv ő, kicsi falu pedig a szállások 
közé került. 

Összegezve: Ëszak-Bácska nyolcvanhét települését öt részre osz-
tottuk. A csoportokat a szövegben, táblázatokban »városok«, »félvá-
rosok*c, »népes falvak<, »apró falvak« és »száfiás0k« szavakkal jelöl-
jük. A vidék településszerkezete, mint láttuk, már a századfordulóra 
kialakult. A következő  ötven esztendő  alig hozott változást. Szabadka 
városi népessége 1931-ben 65 095, 1953-ban 66 091. Megállapodottság. 
Zentán 1931-ben 31 969 ember élt. 1961-ben 31081. Visszafejl ődés. A 
félváiosok népessége valamennytivel gyarapodott. A népes falvak visz-
szaíejlődlek. Az apró falvak lakossága szaporodott legnagyobb mér-
tékben. Telepítések. TainyaÝi]ág? Konzerválódott. Századfordulótól az 
ötvenes évek végéig. 

Ami a két népszámlálás között történt, azt százalékos elosztás-
ban az alábbi kimutatás tárja elénk. 

A lakosság eloszlása 

Telepü1ése k 
s zázalékokban Szaporodás Fogyás 

1961-ben 	1971-ben 

VÁROSOK 34,92 	 38,76 3,84  
PÉLVÁROSOK  15,14 	 15,98 0,84 

NÉPES FALVAK 25,40 	 23,38 2,09  
APRO  FALVAK 11,02 	 10,93 0,09 
SZÁLLÁSOK 13,52 	 10,95 2,51 

Szembetűnő  a városi népesség szaporodása, de tudjuk, az adott 
esetben ez csak Szabadkára vonatkozik. Megindult a tanyasi etube-
rek vándorlása. E nagy mozdulatlan világban az utóbbi másfél évti-
zed jelentősebb változásokat hozott, mint az el őző  ötven esztendő . 
Az utak a tanyaközpontok felé vezetnek, de - mint a számok mu-
tatják - kevesen maradnak az apró falvakban. A vándorlók több-
sége tovább megy, távolabbi lehetőségek, városok felé. 

Az elpusztult szállások száma körülbelül azonos a tanyaköz- 
pontokba, népes falvakba költözött családok létszámával, ahonnan 
szintén tovább vezetineik az utak. A tanyavilág fogyatkozása generá- 
ciós tünet. A fiatalok elmennek, s maradnak a magatehetetlen id ős 
emberek. Néhány év múlva a fiataliok felteszik a kérdést a városban: 
mi lesz az idős földművesekkel? A hanyatlás látványa szomorú. Az 
udvart felveri a gaz, a. góré tetejét elvitte a szél, roskadozik a kocsi- 
szmn. s a félig kiszáradt akác lombtalan ágán vadgalamb turbékel. 

Gyorsult a népes falvak fogyatkozása is. Kishegyes, Csaintavér, 
Moravica, Bajmok, Horgos, Bajsa mind a mez őgazdaságra, épültek és 
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•  múlt század derekán gyorsan duzzadtak. A századfordulón megállt •  szaporulat. Huszonöt évvel ezel őtt elkezdődött a lassú fogyatkozás. 
A táblázat száztíz esztend őt ölel fel. Nem magyarázni, csak illusztrálni 
próbálja a népes falvak vegetálását. A nagy agrárfalvak (Marbonos 
példája is mutatja) a múlt század  gyermekei.  Korunk már nem ked-
vez nekik. 

A lakosság létszáma 
Népes falvak Több Kevesebb 

1860-ban 	 1971-ben 

KISHEGYES 4045 	 6601 2556  
MORAVICA  5869 	 6733 864  
PACSÉR  4748 	 4183 563  
CSANTAVËR  4487 	 9072 4585  
BAJSA  3274 	 3944 670  
FEKETICS  3654 	 4818 1164 

Hirtelen nőttek és hamar rájuk feküdt a  túlnépesedéá  árnyéka. 
A konjunktúra a  belterijesség  felé tolta a földművelést, viszont sok 
kenyér kellett. A  tményékinek  csak egy kis része kerülhetett piacra. 
A vidék természeti  erõforrásain  a szükség ült. A t őke csábosabb lehe-
tőségek felé folyt, itt nem jöttek létre a népességet tömörít ő  gyár-
városok. Közben  inõttek  a falvak és bennük a feszültségek. Az els ő  
mezőgazdasági  szbrájkhullám  1893-bari söpört végig a vidéken. 1903-
ban  a második. A búzát 7  foťnit  30  lkirajcáréft  árulták. A napszám 
ötven  krajcár. A búza átlagos holdankénti hozama öt métermázsa és 
valamennyi. 

Negyven évvel elóbb, az idézett összeírás id őszakában som ter-
mett több búza holdanként. De alacsonyabb volt a lélekszám. Las-
sabban jártak az eszmék. Az uralmak sem igazodtak Oly mereven a 
haszon elvéhez. A  nagbirtokok  közé szorult falvakban  (Moravtica, 
Bajsa)  lángoltak fel legjobban az  agrármozgalmak.  Az élet beszorult.  
Moraivica  és  Bajsa  lélekszáma száztíz esztendő  alatt alig változott. Kell 
ezen csodálkozni? Nagyobb csoda, hogy ezek a falvak egyáltalán meg-
maradtak. 

1883. február 27-én Szabadka és  Ůjvidék  között végigment az 
első  vonat.  Felpántlikázták  a mozdonyt. Az állomásokon lelkes beszé-
dek. A  csantavériek  »töméntelen szekérrel<, zeneszóval vonultak Nagy-
fényre,  éljenzéssel,  mozsárágyúlövésekkel üdvözölték a technika cso-
dáját. »Midőn az ipar, kereskedelem, forgalom tényez ője  Csantavér  
község mellett először elhalad.  . . -  így kezdte beszédét  Lu*  János 
plébános. Topolyán, Kishegyesen,  Feketicsen  hasonlóképpen kezdőd-
tek a beszédek. 

Ujjongott a tömeg. 
Eleink örültek  az ipar, kereskedelem és forgalom tényez őjének .  

rezték,  nagy dolog történt.  £Ijeneztck.  Honnan sejtették volna, hogy 
a technika csodája majd el ősegíti a nyersanyagtermelő  vidék  kizsák-
mányolását.  A városok fejlődése a falvak sorvadásával jár. Ez a t őkés 
fejlődés törvénye. Annak, hogy mégsem sorvadtak el a falvak, egy 
magyarázata van: a városok som fejlődtek.  
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Mögöttünk derűsebbborúsa:bb tizenöt esztend ő : nőtt a forga-
lom a város felé Vezet ő  utakon, és tudjuk, a munkamegosztás fejlő-
désének e törvényszerű  következménye együtt jár az agrárnépesség 
folyamatos átrétegeződésével, a falu változásával. Mi minden kapcso-
lódik ehhez a folyamathoz... PIetkõrülmények javulása, jobb egész-
ségügyi, kommunális ellátottság, szokások, szemléletek évülése, ma-
gasabb műveltség, szakmai képzettség, Új igények... Kinek kell bi-
zonygatni, mennyivel előnyösebb a városban Vagy a közelében lakni, 
mint a sáros-poros faluban, vagy kint a szálláson! 

A HÁTRÁNYOK OSZTÁLYSZEMPONTBÓL 

A lakóhely jellege a társadalmi munkamegosztás egyik dimen-
ziója. Tüzetesebb vizsgálatát a történeti fejl ődés és a mai összefüg-
gések egyaránt indokolják. A foglalkoztatási struktúra alapján osz-
tottuk fel a telepü1ésket. A csoportok között azért nem lehetett éles 
határokat vonni, mert az ipari és a mez őgazdasági munka elválasz-
tódásának származékos következményeí. kés őbben öntörvényűen is ha-
tottak a falvak és városok életére. Ezzel magyarázható a mez őgaz-
dasági települések lassú városiasodása és a rurális típsjegyek kiüt-
közése a városok arculatán. 

A település sajátos jellege elfogadható valószer űséggl csak a 
konkrét tulajdonságok (funkcionális szerep, morfológiai tagozódás, 
kommunális ellátottság stb.) kibontásával határozható meg. Könnyebb 
a dolgunk a konkrét település esetében. A csoportosítást átmeneti 
típusdk, határesetek nehezítik, mégis egy adott vidék településszer-
kezetének összképén a fali.túasság, illetve a városiasodás irányában 
kidomborodnak az eltérések. 

A falusi és a városi népesség sze ťkezeti összetétele gyökeresen 
eltérő. Ennek sokféle következményei lehetnek. Egy-egy réteg arcu-
lata egészen más városban, mint falun. Különösen nagyok a különb-
ségek a felfele irányuló tömeges mozgás területén. A falusi fiatalnak 
az egyetemig sokkal több gátat kell ledöntenie, mint a városinak - 
mondhatnánk nagy általánosságban. A valóságban - mint látni fog-
juk - korántsem ennyire egyszerű  a dolog. 

Tőkés viszonyok között az ipati civilizáció térhódításával mé-
lyült a szakadék a falu és a város között. A műszaki haladás áldásos 
vívmányai jobbadán a várost illették. A falu elmaradt. Mi történik 
itt és most ebben a vonatkozásban? A falu taszító er ői hatnak. Az 
kétségtelen. A taszítás hatásfoka azonban eltér ő . Nem egyformán 
érinti a településeket s a Ikülúnbõz6 településtípusokihoz köt ődő  szo-
ciális rétegeket. 

Az anyagi létalap fejlődése sem úgy hat, mint régebben. Álta-
lában az infrastruktúra létesítményei enyhítik a te1pülésnemek kö-
zötti ellentéteket. Villany. Utak. Szellemi kommuínikánió. Forgalmas 
hidakként ívelik át az örökölt szakadékokat. A felszabadulás óta - 
különösen az utóbbi másfél évtized alatt - sokat javultak a tájegy-
ség útviszonyai. Zenta és Topolya között, a nemzetközi út vonzás-
sávjában, Szabadka, néhai pusztáin a tanyavilág hatalmas területei 



bújhattak  elő  az isten háta mögül. Olyan területek kapcsolódtak a 
forgalom eleven áramk&ébe, amelyeket a múlt század utolsó évtize-
deiben elkerült a vasút. 

Ą  můutak  felrázták tespedtségükből az apró tanyaközpontokat. 
Gwiaras, Béko-va, Orom, Györgyén, Kispiac, Kevi, Tornyos egyszerre 
kilépett a lusta porból és a vendégmarasztaló sárból. Az úttal szinte 
egyidejűleg lépett az ósdi egytanítós taniodák helyébe az Új iskola. 
Ahol a háború előtt a csendőrlaktanya a legfőbb közintézmény, most 
sporttelepeket, egészségházakat, közm űveket látunk. 

Az út felkavarta a falvak életét. 
Még nagyobb területeket hódított a villany. Gólyalábakon sétált 

a falvakba, majd a szállások közé és maga után hívta a civilizáció 
egyéb kellékeit: rádiót, televíziót, h űtőszekrényt, mosógépet, általá-
ban a tartós háztartási berendezéseket és az addig használatlan mun-
kagépeket. Tehát a mez őgazdasági és Ipari munka elvállásával kelet-
kezett nagy ellentétek az utóbbi három évtized folyamán az Infra-
struktúra fejlődése nyomán valamelyest tompultak. 

A különbségeket egyebek között az életszínvonal egyes mutatói-
val szokás mérni. A Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 
tartós használati eszközök birtoklása tekintetében, országos viszony-
latban, igen nagyok az eltérések a mez őgazdasági és a városi háztar-
tások között. A városi háztartások ötször több bojlerrel, kilencszer 
több hűtőszekrénnyel, tízszer több tévékészülékkel, hússzor több sze-
mélygépkocival, négyszer több mosógéppel rendelkeznek, mint a 
falusiak. 

Ezek a számok az életszínvonal szempontjából láttatják a tör-
ténelmi településnemek lemaradását, illetve el őreszaladását, a taszítás 
erőinek hatásfokát. A szűkebb tájegység vonatkozásában azonban 
ilyen nagy küIöbségekr ől nem beszélhetünk. Igaz, maradtak úttalan, 
petróleumos foltok a térképen (Cantavér—Orom—Kanizsa, Gunaras 
—Tornyos--Csantavér, Györgyén—Nagyfény között és általában a for-
galmas útvonalaktól távolabb es ő  részeken), ahol a taszító er ők több-
szörösen hatnak, de itt sem érintik egyformán a különböz ő  társadal-
mi rétegeket. A módosabb tanyalakóknak házuk van a városban, 
faluban, ahol többé-kovébé megtalálhatók a civilizáció áldásai. 

A mérleg a város javára billen, de egyes használati cikkek, 
például a rádiókészülék, már nem alkalmasak az efféle mérésekre, 
nem érzékeltetnek lényeges különbséget a településnemek között. A 
teleízió a szállások között együtt terjed a villannyal. A hálózathoz 
kötött háztartások nyolcvan százaléka el őször televíziót kerít korunk 
közhasznú vívmányai közül. Ezt követi (igaz, jócskán csekélyebb gya-
koriságban) a villanytűzhely, motorkerékpár, hűtőszekrény, mosógép 
és a sor végén a porszívó. 

szak-Bácska rurális települései - az életszínvonal mutatói sze-
rint  - fejlettebbek az országos átlagnál. Ez a megállapítás azonban 
csak a villamosított területekre érvényes. Ahol villany és közm űve-
sítés van, ott a tartós háztartási eszközök tekintetében a falu és város 
között csekélyebbek az eltérések, mint a városban a pólusos szociális 
rétegek (például a szakképzetlen munkások és értelmiségiek) között. 

5,60, 



A településtípust mint differenciáló, különbségeket •kdoml»tító 
és magyarázó tényez őt a társadalmi rétegez ődés ötvözetében tárgyal-
juk. Az eltérések gyökerei szociális talajba nyúlnak, a thet ősebbeket 
kevésbé érintik az eredend ő  hátrányok, mint a  1pátbarázdás földmű-
veseket, meg a faluhoz kötődő  munkásokat. A sokat emlegetett taszító 
erők szoros kapcsolatban vannak az osztályviszonyokkal. 

A szállások és a nagy agrárfalvak népessége apadt legnagyobb 
mértékben a két utóbbi népszámlálás között. A népes falvakból leg-
inkább a négy holdnál kevesebb földdel rendelkező  gazdaságok élet- 
feleslege folyt el. E gazdaságok nagy része az Utolsó földosztáskor 
keletkezett. A földligényiők másodĺik nemzedékét vándorútra kény śże-
ríti a szükség, de más okok miatt, mint a tanyasi népességet. Innen 
a produktív korúak, onnan a legifjabb nemzedék megy a város felé. 
A célok sem azonosak. 

Látszólag nemzedéki vándorlás folyik, ám ha jobban megnéz-
zük, kik indulnak, meddig jutnak, valamelyest változik a kép. Az 
alábbi táblázat (a 7 NAP 1972-ben gyűjtött adatai alapján) telepü-
lésnernek szerint mutatja, hogy száz munkás.-, földm űves-, iparos- és 
értelmiségi családra hány közétiskolai tanuló jut. Pontosabban: hányan 
tanulnak tovább az általános iskola után. 

Középiskolai tanuló száz családra 
Települések  -  

Munkás Földműves j Iparos 	1  Értelmiségi 

VÁROSOK 17,8 10,9 22,4 30,0  
FÉLVAROSOK  13,1 16,1 14,1 34,1 
NÉPES FALVAK 14,2 8,3 19,8 23,6 
APRÓ FALVAK 7,3 18,1 16,2 33,3 
SZÁLLÁSOK 3,3 11,4 12,5 43,5 

A felfelé tartó tömeges mozgás akadályai már a középiskoláig 
som egyformák. Gazdasági helyzet, származás (vágyak, belátható célok 
tudatosítása a családban) és küls ő  taszítások hatnak az esélyekre. A 
szellemi foglalkozású réteg az emelked ő  mobilitás rendszerében alig 
érzi a falu hátrányait. Nem a lakóhely sajátossága, a társadalmi hely-
zet határozza meg a sorsokat. A tanyaközpontok értelmisége (mez ő-
gazdasági szakemberek, tisztvisel ők, orvosok, tanárok, tanítók) csak 
azért küld viszonylag több gyermeket középiskolákba, mert a kinti 
cśaládok általában népesebbek a városiaknál. 

A lakóhely, bár nem tartozik a munkamegosztás els ődleges 
dimenziói közé, mégis hat a mozgásokra. Az iparosoknál már szembe-
tűnő  a rurális környezet hátránya. Még jobban kidomborodik ez az 
első  számoszlopon. A munkásekra vonatkozó számok a kérdés osztály- 
jellegét hozzák a figyelem el őterébe. A munkásosztály nemcsak a 
társadalmi stratifikáció egészében nem rendelkezik történelmi szere-
pének megfelelő  súllyal a felfelé irányuló mozgások útjain, de a tele-
pülésstruktúra hátrányai is ezt a réteget érintik legérzékenyebben. 
Itt csak a következetes cselekvés hozhat lényeges változást. 

A munkásosztályon belül jelent ős státuskülönbségeket sejtetnek 
az adatok. Az apró falvak és a szállások munkása a parasztság leg- 
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alsóbb rétegéb ől jön: a tegnapi, nehéz sorsú, nyomorgó faluszéli rög-
höz kötött szegénységet idézi sok vonatkozásban. Szemében a városi 
szakképzett munkás »állásban levő« előkelőség. Legtöbbjüknek állandó 
munkahelye sincs. Alkalmi és idénymunkát végeznek, harmados föl-
dön vergődnek, s alig várják, hogy a gyerek kiszabaduljon az elemi-
ből. Középiskola? Többnyire vágyálom. 

Súlyponti kérdést tartahnaz a második számoszlop Is. A föld-
művesiatalok felemelkedési esélyeit alig befolyásolják a lakóhely sa-
játosságai. Mégis elgondolkoztató a népes favak mutatója. Láttuk, 
milyen élesen hatnak itt a taszítás er ői. És milyen magasak a fel-
felé irányuló tömeges mozgás akadályai! Moravicai, csantavéri, kis-
hegyesi, martonosi agráiiproletárt látunk a statisztika mögött, aki a 
földosztáskor kiigényelte Ősi jussát, s azóta földművesnek mondja ma-
gát. Számára az emelkedés útja lemondásokkal, koplalásokkal, er&fe-
szítésekkel van kikövezve. 

A népes falvak munkásai előnyösebb helyzetben vannak. Id ő-
szaki (napi, heti) vándorlások, a külföldön dolgozó családtagok és a 
kétlakiság (a foglalkoztabóttak nagy része földet is m űvel) tágítja 
lehetőségeiket. Különben a vegyes tevékenység ű  mezőgazdasági ház-
tartások tagjai mind rtitkábban sorolják magukat a földm űvesek közé. 

Az emelkedő  mozgások útjai nem érnek véget a középiskolánál. 
Mi történik azután? Az egyetemi hallgatók származás szerinti elosz-
lásában (alábbi táblázat) más természet ű  differenciálódások mutat-
koznak, s még jobban kiemelik a kérdés osztálytartalmát. 

Egyetemi hallgató - Száz családra 

Települések  
Munkás Földműves 	Iparos Értelmiségi 

VÁROSOK 4,4 2,2 	 2,8 22,4 

FÉLVAROSOK 1,4 2,3 	 2,9 24,2 

NÉPES FALVAK 1,9 1,1 	 1,2 15,0 

APRÓ FALVAK 2,2 2,7 	 3,6 9,8 

SZÁLLÁSOK 1,1 0,2 	 0,4 8,7 

Míg az előbbi táblázatban fizikai munkások és a szellemi fog-
lalkozásúak közötti eltérés csak a kevésbé urbanizált környezetekben 
domborodott ki, itt általánossá vált a tünet. Megn őtt a válaszfal. 
Döntő  szerepet kapott a munkamegosztás rendszerében elfoglalt hely, 
ami a kutatás minden számoszlopán határozottan érzékelhet ő . De 
mindez háttérbe szorul a legfontosabb összefüggés mögött, ami egyet-
len mondatba tömöríthet ő . Az értelmiség jórészt önmagát reprodu-
kálja, s nemzedékről nemzedékre távolabb kerül az anyagi javak 
termelésétől. 

EGY KÜLÖNÖS VÁROS 

Szabadkának nyoma sincs a térképen, amikor Zenta városi ran-
got kap. Kézművessége fejlett, céhei olyan jogokat élveznek, mint 
a szegediek. Különös város. Egyetlen nyomon követhet ő, históriával 
rendelkező  település Észak-Bácskában. 1506-ban H. Ulászló szabad 
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királyi várossá nyiivánítja. (Mennyit kilincseltek ezért a rangért Sza-
badka képviselői Mária Terézia udvarában!) Jön a török és elpusz-
títja. Azazhogy mégsem egészen: Evlia Cselëbi talált itt a Tisza part-
ján egy négyszögű  kis palankát, s benne húsz katonát, emint néhány 
kisebbszerű  boltot s templomból alakított dzsámit. 

Ev1a Cselebi  1664-ben járt Zentán. Huszonkét esztend ő  múlva 
(1686. október 15-én) zajlik az els ő  zentai csata: a török sereg huszon-
négy ágyút, kétszáz bivalyt, kétszáz tevét, ötezer lovat veszít. (Az 
emberekről nincs pontos adat.) Az els őt, tizenegy évvel kés őbb (1697. 
szeptember 11-én) követte a második csata. A vérengzés jelenetei 
leírhatatlanok voltak. Húszezer török maradt a sáncok között. Nyolc-
ezer a Tiszába veszett. Savoyai Jen ő, a győztes, miután harmadnap 
eltemette a halottakat, észak felé vonult. Seregei a Pahcs!i-tó partján 
ütöttek tábort. 

A zentai sáncok között szerb határ őrök maradtak. 1704-ben 
II. Rákóczi Ferenc kurucai dúlták a várost. A nép a Nagyrét nádia-
saiba menekült A nádasok adnak búvóhelyet a népnek 1849 gyertya-
szentelőjé.n is. Ekkor a szerb csapatok pusztították a várost. 1853-tál 
ármentesítik a Nagyrétet. Lassan elt űnnek a nádasok. 1860-ban 17 227 
ember élt Zentán. A városhoz hatvanötezer hold föld tartozott. Rop-
pant nagy határ... A török el őtt virágzó falvakat dajkáit. A régi 
Kevi, Tornjos, Likasegyháza, Karjad emléke a dézsmalajstromokban 
maradt meg. 

1880 és 1890 között Zenta népességének gyarapodása 20,1 száza-
lék (Szabadkán 18,44, Űjvid)éken 15,69, Zonborban 6,9 százalék a sza-
porulat.) »Boldog évtized« - írta a Zentán megjelen ő  Bácskai Gazda 
című  földművesújság. Egyetlen település som fejl ődött akkor olyan 
gyors ütemben, mint Zenta. A nagyarányú természetes népszaporu-
latot a kor sajtója járásosztással, vasútépítéssel és a jólét emelkedé-
sével magyarázta. Több mint nyolcvan esztend ő  múlt cl azóta. Zenta 
lakosságának száma 25 653-ról 31 407-re emelkedett. 

Nem következett több boldog évtized. 
Nem a két világháború között állt meg a fejlődés. Előbb. Már 

1890 táján. Az egyik ok a mez őgazdaság elmaradott  állapota. 1881-
ben a művelhető  földek 19 százalékát pihentették. Meghagyták fekete 
ugarnak. 1892-ben a fekete ugar részesedése még mindig 16 száza-
lék. »A kétnyomásos rendszer egyike a gazdálkodás legnagyobb b ű-
neinek - állapította meg a Bácskai Gazda. És panaszkodott: a föld-
művesek nem ismerik a konkoly veszedeknét, nem tudják, hegy a 
konkoly minden alkalmrnal kétezer-hatszáz magot terem. Száz pipacs 
ötvenezer magot... »Gyomot vetünk, gyomot aratoink  !a  - kongatja 
a vészharangot az újság. 

1897. január 20-án írta a Zentai Közlöny:  ». . . ez idő  szerint 
legalább kétezer munkás van fölösleg. Az ipari ismeretek hiánya, s 
hagyományos munkakör csaknem kényszerît őleg és kizárólag a föld-M
űvelés körüli munkára tereli az összes munkaer őt, hol a sok mun-

kás által nyújtott konkurrenciában a lenyomott  munkaárak  mellett 
ma már alig keresheti meg a  tétvreva.ló  gabonát. Hát hol van a  ruihá- 



zat, lakbér?«  A földművelésügyi miniszter rendelete értelmében név 
szerint összeírják a munkaadókat és szám szerint a munkásokat. A 
szocialisták hatósági engedély nélkül gy űléseznék. 

Február  elején Zenta város hatósága nyomorenyhít ő  intézkedést 
foganatosít. Ezerötszáz forintot szavaznak az inségmunkára. Ekkor 
már háromezer munkanélküli van a városban. Az inségnapszám ötven 
krajcár. »A zentai szocialisták állítólag veszedelmes zendülésre ké-
szW.nekcc - jelentette 1897. május 25-én a Zomborban megjelenő  
Bácska című  megyei lap. A zendülés két nappal elóbb bekövetkezett: 
a munkások nem akarták átengedni Bánátból a sztrájktör őket, a 
csendőrség közbelépett. Berdia Istvánt leszúrták. Többen megsebe-
sültek. 

Június harmadikán reggel szomoú menet vonult a városháza 
elől a vasútállomásra. Huszónkét összeláncolt embert kísértek vil1og 
szuronyok között. Keretlegénység kordona mögött a hozzátartozók 
tömege. Kisírt szemű  asszonyok. Mezítlábas gyerekek. Pgõ tekintet ű , 
mindenre elszánt suhancok követelték apjukat. *Bűnĺhődniök kell!« - 
írták a helyi újságok. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nyílt 
levelet intézett báró Bánffy Dezs ő  kabineŤjéhez: »Mindenekelőtt azt 
kérdezzük az összkormánytól, Vajon meddig akarja vidéken a népet 
agyonlövetni és nem találja-e még elérkezettnek az id őt arra, hogy 
ezzel a hóhérpolitikával alábbhagyjon?< Decemberben a parlament 
elfogadta a rabszolgatörvényt. 

Egyetlen képviselő  szólt ellene! 
Abban az esztendőben Zenta határában lánconként hat méter-

mázsa búza termett. A zendülés után a gazdak őr és a városi tanács 
indítványára huszonnégy tagú bizottság (tizenkét gazda, tizenkét mun-
kás) tárgyalta a helyzetet. Abban egyeztek meg, hogy tizenegyedén 
aratnak és egy kaszára hét lánc földet engedélyeznek. Hétszer hat 
negyvenkettő. Ennek a tizenegyedik része sok az éhhalálhoz, kevés 
az élhetéshez. Kétezer aratópár maradt munka nélkül. A búza ára 7 
forint 30 krajcár. A kukoricát 3,60-ért árulták. A hatósági keretb ől 
az egy munkaképes éhezöre es ő  három inségnapszámból körülI elül 
negyven kiló kukoricát lehetett venni... Zentán, a városban! 

Nem következett több boldog évtized. 
A város kisiparát a fejlett céhrendszer gyámolította a régi id ő-

ben. A céhek megszüntetése. után alakult iparegyletek (1866-ban) az 
országgyűléstől követelték a túlélt testületek visszaállítását! Nem áIHt-
ják vissza a céheket. A forgalom fejl ődésével élénkül a kereskede-
lem. Az olcsó gyáripari termékek tönkreteszik a hajdan virágzó kis-
ipart. A kedvezőtlen birtokviszonyok a járásosztással végleg kialakul-
nak. Szállásók épülnek a hatalmas közlegel őkön. A városban pedig 
duzzad a földért sóvárgó agrárproletárok tömege. Gyáripar nem tele-
pül a városba. A tőkehiány általános tünet. A fejl ődés útján lecsu-
kódnak a sorompók. 

A város e feszültségek izzadásában is város marad. Nincs elég 
föld, nincs ipar, nincs munkaalkalom, a városi létforma gazdasági 
talapzata egészében inog, nemzedékr ől nemzedékre újratermeld a bi- 
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zonytalanságot,  s a kényszerű  körforgásban átgyúródik, átpolitizálódik 
az emberanyag, a polgár fogékonnyá válik a közügyek iránt, és kidom-
borodik  a város értelmiségterm ő  jellege. A két háború között a bér-
munkára kényszerült rétegeket átható szeUemi rnozgékonyság ellen-
pólusaként létrejön a járásosztáskor keletkezett s ingatag helyzeténél 
fogva az átlagosnál konzervatívabb földbirtokos réteg. Övéké a város-
háza. Onnan akadályozzák a textilgyár üzembe helyezését, hogy a 
kínálat se csökkenjen az emberpiacon és a napszám se emelkedjék. 

1890 és 1961 között a lélekszám 25 653-Tól 31 407-re emelkedett. 
1961-től 1971-ig a Városi népesség 348 lélekkel fogyott! A kültelkek 
lakossága viszont 674-el szaporodott. A változás egyáltalán niincs össz-
hangban az általános demográfiai mozgásirányokkal. Ellentmond a 
városiasodás szabályainak. Pedig a népesség telepüiés ďleznek szerinti 
eloszlása szempontjából Zenta Ëszaik-Bácska legurbánusabb községe. 
Lakossgának 72,9 százaléka városban él. Szabadka követi 60,7 száza-
lékos részesedéssel... A két utóbbi népszámlálás között Szabadka 
városi lakosságának részaránya 54,8-ról 60,7 százalékra emelkedett, 
Zenta 75 százalékos részesedése 72,9 százalékra esett! 

Mivel magyarázható ez a szokatlan népességi mozgásirány? Els ő  
pillantásra úgy tűnik, niiintha Zenta visszaküldené emberfeleslegét a 
falvakba. Vitathatatlan, hogy az utóbbi másfél évtized alatt javultak 
az életkörülmények Tornyoson, Keviben és Fels őfegyeri. Ám koránt-
sem annyira, hogy érdemes lenne kiköltözni a vár'obóI. 

Nem a falvakban kell keresni a titok nyitját. 
Az alábbi táblázat észak-bácskai viszonylatban a foglalkoztatott-

ság állapotát és változásait mutatja községek szerint. A számoszlopok-
ról leolvasható, hogy Száz lakosból hány volt munkavtiszonyban a nép-
számlálások napján. 

A munkaviszonyban levók 
részaránya a  lakosság 

KõzSég 	 létszámához viszonyítva 

1961-ben 	 1971-ben 

ADA  22,4 19,2 
TOPOLYA 23,7 21,9 
KANIZSA 16,7 14,1 
KISHEGYES 20,6 12,9 
ZENTA  23,6 24,1 
SZABADKA 29,4 26,2 

A külterjes gazdasági fejlesztés időszakában a tájegység min-
den negyedik polgára volt munkaviszonyban. Vonzóerővel azonban 
csak Szabadka rendelkezett. A többi község a tájegység átlagos fog-
lalkoztatottsági szintjét sem érte el. A reform után az általános hely-
zet romlásával még jobban kidomborodott a tipikus agrárközségek 
hátránya. De Zenta nem tartozik ezek közé! Míg az egész vidéken 
(átlagosan és községek szerint) csökkent a foglalkoztatottak viszony-
száma, itt (szintén fordított mozgásirány) emelkedett! 
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Nem bizonyítják a visszafejl ődés hipotézisét a tevékenységi kö-
rök szerinti elosztás mutatói sem. A község produktív népességének 
mindössze 32,2 százaléka dolgozik a mez őgazdaság magánszektorában. 
A foglalkoztatottak 25,9 százaléka a másodlagos, 33,6 százaléka a har-
madlagos tevékenységi körben. A munkaviszonyban lev ők számához 
viszonyítva Észak-Bácska községei közül innen mentek legkeveseb-
ben külföldre... Minden mutató fejlődésre, a gazdasági szerkezet 
javulására enged következtetni. És mégis fogy a város népessége! 

Visszafejlődés? Valami más van a dolog mögött. Zenrta ipara 
tulajdonképpen a felszabadulás utáni évtizedekben keletkezett. Az új 
létesítmények (cukorgyár, tésztagyár) mellett sor került a régobbi 
üzemek felújítására, b ővítésére. A gazdasági talapzat szilárdnak, ki-
egyensúlyozottnak tűx]ik. Sok évtizedes megállapodottság után vala-
merre megindult a nagy múltú mez őváros. Merre? A barázda felé? 
Nem. Ekkora csáberővel a külső  területek nem rendelkeznek. Bent, 
a városban vannak az okok. A taszítás rejtett er ői. 

A gyáripar az utóbbi tíz évben valóban szaporította a munka-

helyeket. De ha a gazdálkodás zárómérlegolnek adatait nézzük, kit ű-

nik, hogy a felhalmozóképesség távolról sincs összhangban a munka-

helyek számával. Ez fékezi a b ővített újratermelést, szűkíti a kilátá-

sokat. Az új cukorgyár tetemes veszteséggel tetézi a közösség amúgý 

sem jelentéktelen gazdasági gondjait. A csekély felha]mozóképesség 
kíséretében látjuk a viszonylag alacsony (termelékenységre alig ser-

kentő) személyi jövedelmeket. A mez őgazdasági nyersanyagbázisra 

támaszkodó feldolgozóipar sem mentesül a barázda taszítóeróinek hát-

rányos hatásától. 

Nagy a múlt. 

A nyolc évtizedes kényszerű  megállapodottság nem múlhatott el 

nyomtalanul. A szükség vándorútra kényszerítette és vándorútra szok-

tatta az embereket. Kubikosok és cselédlányok mentek a kenyér után, 

amiből itt a vastag húsú földön nem jutott elég. Röghöz kötöttség és 

mozdulatlanság, ami annyira jellemezte az évtizedeken át földosztást 

álmodó felduzzadt agrárfalvakat, Zentán nem érvényesült. Zenta né-
pességét kemény évtizedeken át mozgékonyságra tanította a sors. Rész-

ben ezzel magyarázható a fogyatkozás... 

Még a harmadlagos tevékenységi kör is a mobilitás tényez ője. 

A hagyományosan fejlett közoktatási intézmények járhatóbbá teszik 

a felfélé irányuló vándorlások útjait a fiatalok el őtt. Nincs kimutatás 

arról, hogy a zentai születés ű  értelmiségiek hány százaléka tér vissza 

a diplomával szülővárosába. Ha lenne, kiderülne belőle, hogy ez a 

nagy múltú város a Tisza partján viszonylag több értelmiségit ad a 

tágabb közösségnek, mint Vajdaság bármely más települése. 

Sok minden van a számok mögött. 
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PENAVIN  OLGA 

NÉHÁNY GONDOLAT ÉSZAK-BÁCSKA 
FÖLDRAJZI NE  VEI VEt  KAPCSOLATBAN 

Az onomasztika, a névtudomány, nem régi tudomány. A névkutatás csak 
a XX. században jelent meg és vált önálló tudományággá. A második vi-
lágháborút megelőző  években és a világháború esztendeiben a földrajzi 
nevek vizsgálata, névfejtése a soviniszta er ők hatására inkább rossz értel-

mű  településtörténeti (»melyik nemzet volt az őslakos, melyiknek van több 
joga az ott lakáshoz?) tanulságok levonására szolgált. Ezért van az, hogy 
még ma is kellemetlen érzéseket kelt egyesekben, ha névkutatásról hal-
lanak. 

Mint minden nyelvi jelnek - a tulajdonnévnek is - funkciója és 
hatékonysága társadalmilag kötött, a társadalomtól függ. Ez azt jelenti, 
hogy a földrajzi nevek és a társadalmi rendszer és az annak megfelel ő  
nyelvi rendszer határozza meg és formálja. 

Mint minden emberi cselekvés célirányos, a megnevezés is az. 
Olyan ismeretek, okok határozzák meg, melyek a társadalomtól függnek. 
Ezért a helynevek nyelvi településtörténeti, gazdaságtörténeti, földrajzi, 
nyelvészeti és sok más szempontú kutatás szempontjából is értékes for-
rásul szolgálnak. 

Miért van szükség nálunk is névtani kutatásokra? Mint említettük, a 
helynevek többek között nyelvi, településtörténeti, gazdaságtörténeti, nép-
rajzi, földrajzi természetrajzi, tájilörténeti, m űvelődéstörténeti, nyelvtör-
téneti, általános nyelvészeti, a hitéletre, a folklórra, a népi orvoslásra, a 
lakosság foglalkozására, sok nemzetiség közös életére, az együtt él ő  népek 
nyelvi és egyéb egymásra hatására, az enber és a táj közötti kapcsolatra, a 
tájban történő  eseményekre vonatkozó, de lélektani, esztétikai és ki tudná 
mind felsorolni, milyen tanulságok levonására alkalmasak. Ehhez azonban 
konkrét anyagra van szükség. Össze kell tehát gy űjtenünk az illető  község-

ben élő  népek között használatos legteljesebb névanyagot. 

Mivel a földrajzi neveket népies formájukban, élő  nyelvi használa-
tukban rögzítjük, ezért a nevek népies formájukban tükrözik az illet ő  
vidék, közösség nyelvjárási sajátságait, fonológiai realizációit, tájszóhaszná-
latát, a szószerkezetek felépítésének rendszerét, az egy bizonyos fogalom-
körhöz tartozó jelek, denotatumok és használóik viszonyát. Sok szóföld-
rajzi -tanulság is levonható egy-egy vidék földrajzi névanyagából. 

Észak-Bácska  földrajzi névanyagát vizsgálva a következók derülnek ki: 

I. 1. A vidék lakosságának összetétele vegyes. Szerbek, magyarok, bu-
nyevácok, crnogoraiak, likaiak, szlovákok, ruszinok élnek egymás mellett. 
A kimondottan magyar, illetve szerb települések száma kicsi. Mindenütt 
vannak még más nemzetiség űek is. Ezt bizonyítják: Szerb ucca, -Ma- 
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gyar ucca,  Csehfalu (Ada, Gunaras, Topolya, Szabadka). A nevek bizony-
sága szerint régen elkülönültek az azonos néphez tartozók, ma a vegyes 
házasságok révén a »gránic*c lassan elt űnik. A sok nemzetiség nyelve a 
földrajzi elnevezésekben is visszatükiöz ődik. Egyesek az egy közösséghez 
tartozóknál bármilyen nyelvet beszélnek is, ugyanolyan alakban haszzzála-
tosak. A köznevek közül p1. szerbhorvát eredet űek: bara, barica (tócsa), 
bosztány (dinnyeföld), bucsak (sarok), humka umka (hant), iszpaszt 
(legelő), livada (rét), progony (marhacsapás), odbor stb. 

Más nevek párhuzamos alakot mutatnak. Mindenki a saját nyelvén 
nevezi meg ugyanazt a földrajzi egységet. A párhuzamos nevek egy része 
fordításnak látszik: Vu ćidol Farkasvälgy (Szabadka), Pirin čara Rizsa- 
föld Riža Rizstelep (Földvár), Biserna Gyöngysziget, Čot Csúcs 
(Ada), más részüknél más szempont jutott kifejezésre a rnegnevezéskor: 
Kenderes Vasiljevo (Horgos). Hogy melyik elnevezés volt az elsődleges, 
jelen pillanatban kevésbé fontos. Lehetséges, hogy egyeseket régi lak őhe-
ly'ükrôl hozták a betelepüliők. Igen tanulságos lenne megvizsgálni, a 
kibocsátó közösség földrajzi nevei, köz- és tulajdonnevei szerepelnek-e az 
Új telephelyen, neveztek-e cl magukkal hozott névvel helyi földrajzi egy-
séget. Összehasonlító anyag nélkül egyelőre nehéz ennek kivizsgálásához 
fogni. 

2. Észak-Bácskában nemcsak a nemzetiségi összetétel vegyes, hanem 
a magyar lakosságé is. A törökdúlás idején szak-Bácska lakossága is 
vándorbotot vett a kezébe, elmenekült, elhagyta otthonát. Csak a XVIII. 
századi nagy telepítések teszik ismét lakottá az elpusztult, felperzselt, 
kifosztott helységeket, pusztákat. A kormánybiztosok,  földesurak a legkü-
lönfélébb vidékekről hoznak munkaerőt. Ez a vegyes lakosság nyelvében 
is különbözik. A nyelvjárási kép igen változatos. Szinte minden falu, tele-
pülés más nyelvjárást beszél. Szinte mindegyik egy-egy nyelvjárási sziget. 
Az is megesik, hogy egyetlen falun belül is érezhet ő  a más vidékről tele-
pültek nyelvének eltérő  volta. 

A telepesek még ma Is őrzik  anyanyelvj łárásuk  sajátságait. Még ma 
is meg lehet állapítani a kibocsátó kötösség ás az új telepes község nyel-
vének azonosságát. Természetesen idők folyamán a telepesek más nyelv-
járásokból és a környez ő  népek nyelvéből is vettek át bizonyos elemeket, 
így némileg módosult a kibocsátó nyelvjárás. 

A földrajzi nevek is tanusítják más forrásból ered ő  ismereteinket, 
hogy p1. Pacsér lakosai í-ző  kunsági nyelvet hoztak magukkal:  Óvorwleal 
határszít düflő, Töttís, Kiköröszt. Kupuszinát nyugati palóc telepesek és 
néhány szlovák család szállta meg. Nyelvüket az illabiális á, az ö, ü, hiá-
nya, a kettős mássalhangzók megilövidülése jellemzi. Ez megtalálható a 
földrajzi nevekben is: Any•gyiálosok, Ákásztofádilë, Báláton, Erdë, Ken-
dëríëd, Këseris, Kurjáok, Szëlëká]áti kaszáolok, Vrátis, bér ű, Mánásztir, 
Kiltelek, Zëtfá ucá. 

Zenta,  Topolya lakosainak egy része szintén paléc származású. Ku-
puszináiioz hasonlóan ők is őrzik az illabiális á-t még a földrajzi nevek-
ben Is. Topolya: Aj, Brindzá düllő, Flősőkuláji düllő, Váskörösz düll ő , 
Ispitá, Ákháoz; Zenta: Linákos, Nágybátká, Kárjádi kút, Szép ucá. 

A horgosi tanyavilág kialakulása szegedi kirajzás eredménye. A Sze-
gedről hozott nyelvi sajátságok felfedezhet ők a tájékozódást szolgáló nevek- 
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ben &s: Põrtõ kút, 'Közlöszt, Vöröskúröszt, Talánteröm, Nönjöshát, gyöp, 
gyépszél, högyek. 

Doroszló,  Gombos népe Tolna megye középső  részéből érkezett (Bok-
rok, Dézsmaszürü, Erdü uca), a nevek tanúsága szerint is. 

Szabadka több nemzetiségnek adott szállást. A földrajzi nevek ezt 
szépen tükrözik. Határnevek: Hajdújárás, Gyöngyhaiom, Vágójárás, Z~- 
16, Görbe tó, Siistak, Razbojate, Bukros domb, Sikender, Rohoda, Szávin 
gát, Zvékics járás, Csávoj, Radanovác, Kotyeve, Lánce, Bajinát, Cerni hát, 
Sztára Torinya halom stb. Víz-, mocsár-, kútnevek: Csikér, Krivaja ér, 
Rogina bara, Petreszova cseszma, Látó bara stb 

Az egyes nemzetiségek nagyobb tömegben együtt telepedtek meg, saját 
nyelvükön nevezték el az illet ő  földrajzi egységet, a többiek az ő  neveiket 
vették át megfelelő  módon bealakítva saját anyanyelvi mondatukba. 

NĚHÁNY  MAGYAR NYELVI HANGTANI SAJÁTSÁG 

A  köznyelv űsödés  a magyar nyelvet beszélők között igen erősszak-
Bácskában is. Érthetõ is. A lakosság nagy része földm űveléssel foglalkozik 
ugyan, de többé nem a szállásokon él, a falu többé nem megközelíthetetlen, 
ahol az emberek a világtól elvágva teng ődnek. Az autóbuszközlekedés le-
hetővé teszi, hogy bármelyik pillanatban "beugorjanak a városba. A 
rádió, televizió, az újság, az iskola szintén megteszi a magáét a falu—város 
ellentét csökkentésében. Nyelvi szinten érz ődik a kiegyenktődés folyamata. 
De a köznyelvűsödés ellenére is kisugárzik néhány, Bácskára jellemz ő  
nyelvi sajátság a földrajzi nevekb ől. Az ő-só telepek, •a palóc, a kún te-
lepek, dunántúliak nyelvi sajátságai mellett általában a középzárt ë 
önálló fonézoként jelentkezik: szëdrës kert, kërëszt, gyëpszél, Szëmpéter 
puszta, Cséngőstelep (Horgos), Cmi Jován hëgye (Ludas), Négyës '(Topolya), 
Oromhegyës (Gunaras), Eprës uca '(Moravica), Kërësztës (Zenta), Savóhëgy 
(Ada), Szelënce uca (Kupuszina), Vőrőskërëszt (Gombos), Gyëpfődek (1)o-
roszló). 

A zárt u-zás, ü -zés  is előfordul szóbelsejében és szóvégen egyaránt: 
Kűlik, Bukrozsdomb (Szabadka), Kűkecske düllő  (Kanizsa), Kűfál (Topolya), 
Kűlapos (Horgos), Rúzsa düflő  Királyhalom), Rúzsa Sándor szigete (Lu-
das), Fenyűerdü (Palics), Szésü uca (Ada), Búrhíd (Doroszk5), Ruzmaring 
ueea (Doroszló). 

A magánhangzók 1, r, j előtt zárt szótagban megnyúlnak: v őgy, bél, 
főd, ódal, ~na, főső  (mindenütt!), L--kaszát járás, Negyven hódas (Hor-
gos), Téglavőgy (Moravica), Nyugati főődüllők (Moravica), Kisfődek (Gwn-
bos), Papfőd .(Doroszló). 

A  kétnjuLtszótagos hangtõrvény hangtörvény érvényes ez egész területre. Topolyán 
Pótolék nevű  dúl is van. Találunk azonban kieséses formára is példát 
Földváron: Kurija > Kurja, Parókija > Parókja. 

A mássalhangzók  fonémaállományából  hiányzik az ill. Általában j, 
esetleg 1 helyettesíti; fojo, hej, lapáj (mindenütt), Mélkuti uttya (Kanizsa), 
Lóversenypája (Szabadka), Topojaji határ (Gunaras). 

Afírikálódásra  csak egy példa került el ő, az is Földvárról: Hortyitelep 
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A palatalizáció magánhangzó előtt és szóvégen annál élőbb: betoiy, 
bosztány (Kizályhalom), progony (Szabadka), Csónyikjáró (Földvár), Ador-
jány (Kanizsa). 

A  gemináció  egész Bácskában elterjedt jelenség. Az 1, s, sz, •t nyúlik 
meg legtöbbször; düllő  (általános), kerüttés (Kiráiyhalom), T őttís (Pacsér), 
Kaszálló (Szabadka, Ludas, Kanizsa), Tésity füzesse (Szabadka). 

Alaktani jelenségek is nyomon 'követhetők a földrajzi nevekben. 

Szótõvek« az ugar f&névnek már kétféle 1öbbesszáma él egymás mel-
lett: ugarak (Királyhalorn), Napnyugati ugarok( Szabadka). A szót ő  meg-
rövidül s ezzel párhuzamos alakok jelentkeznek: kanális > kanál (Földvár), 
i'spotály> ispita (Topolya). Szótőeövid{ilés következik be az -i képz ő  előtt, 
ha a tő  -ca-ra végződik; Ómoravici határszíl diuilő  (Pacsér). 

Birtokos szernélyragozás: A földrajzi nevek egy csoportja a birtoklás 
tényét is kifejezik. Ehhez vagy az illet ő  birtokos család nevét vagy kereszt-
nevét, ragadványnevét, esetleg a foglalkozását jelöl ő  szót használják fel. 

családnév az előtag: 

Babicskovics-hát Szabadka), Baka Út (Ludas), Bence-lap (Gombos), 
Bori bóttya (Földvár), Cvijo sor (Szabadka), Gréber-száliás (Gombos), Havas 
uccája (Topolya), Orei-bokros (Szabadka), Zvekics-jérús (Szabadka). 

Asszonynév az előtag: Brockiné dü]lŐ  (Zenta). 

Családnév '+ keresztnév illetve ragadványnév + keresztnév: Cmi 
Jovan hëgye (Ludas), Sánta Mária néni sarka Földvár), Tótok palija 
(Gombos), Jacek sor (Szabadka), Kisásszon dülleje (Topolya), Pöndölszábó 
uccája (Topolya), Taknyos Hermány köze (Kanizsa), Patikáros kút (Zenta). 

Katona-féle tanya Szabadka), Róka-féle s20116 ,(Ludas). Ez újabb meg-
oldás. A szövetkezet tulajdonába ment át a föld, de a régi tulajdonos 
nevéhez -féle toldalékot kapcsolva jelölik a 'könnyebb tájékozódás ked-
véért. 

keresztnév az el őtag:  Ácó falva - Ácó falu (Földvár), Andrija göd-

re ('Földvár), Cili bót (Ada), Jáncsi pusztá (Topolya), Jenci kocsma (Ada), 
Jóka sor (Ada), Péter kút Petroseva česma (Szabadika). 

a birtokos csúfneve az el őtag, illetve egytagú név esetében a föld-

rajzi egység neve: Cupák falu Kanizsa), Kutyás sor (Ludas), Leves  Z&kó 
szállás (Ada), Perdó vőgy (Moravica), Pujka-malom (Gunaras), Szem-
miska uccája (Kanizsa), Ungár (Morav.ica). 

a hajdani, illetve a mai birtokos foglalkozását, családi állapotát őrzi 
a hév: Bulgár kút (Kanizsa), Csőszök ere (Kanizsa), Juhászok híggya (Topo-

lya), Miholec tekny ős uccája .(Topolya), Ozvety sor (Ludas), Asszonyfalva 
(Ada), Pék Józsi uccája (Topolya), Taníttó f ődek (Kanizsa). 

valamilyen esemény helye az illet ő  hely:  Disznópijac ucca (Topo-
lya), Vásár ucca (Ada), Akasztófa düllő  (Zenta). 

ý) valamilyen épület, földrajzi egység a birtokos:  Bukin híd (Ludas), 
Iskola dü115 (Kanizsa), Pusztátempiom hëgye (Topolya), Tisza hát (ö1dviár). 

A birtokos és birtok jelölését illetően a földrajzi nevekben csak két-
féle megoldást ismernek: 
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g) A  szentélynév  mint birtokos toldalék nélküli: az utó lag, a birtok 

is jelöletlen: Rétaj, Bögesor, Csajkás sor, Barátok iskola ucca, Templom 
köz, Templom hegy. 

Toldalék  nélküli birtokos, a birtok birtokos személyragozott: Asszony-
falva Rét partajja, Dobó főggye, Tótok palija, Sziget fara, Sziget óra, Szél-
mamok diUlője, Fekete tó ere, Taknyos Hérmány köze, Nagy bara sarka. 

A szókincs vizsgálatakor a földrajzi nevekben is találunk: 

alak szerinti tájszót: szűrű, (Királyhalosn), kúkés (Királyhalom) Le-
bulki zsombok (Ludas), Zsombó, Zsombókos (Kiiiályhalom), Kászákocs ucca 
(Topolya); 

jelentés szerint tájszót: Élő  Tisza, Döglött Tisza (Földvár), szurkos 
/ fekete föld (Földvár), Süt ős fődek (szikes - Moravica); 

tulajdonképpeni tájszót:  Szelënce ucca (Kupuszina), Sétakopony 

(koponya - vizenyős terület, Gunaras), kopó szállás, szállási f őd (minde-

nütt!), budárhaz Szbadka); 

kihalt szót:  Tempiommöge (Ludas), Ispitá (Topolya), Buda (fatelep); 

idegenátvételt: a) szerbhorvát eredetűek: 2) köznevek:  bara, barica, 

bosztány, bucsák, humka 	umka, iszpaszt = legelő, livada = rét, odbor, 

progony, sziatina = szikes; 3) Tulajdonnevek:  Budárok, Supiják, Kamenita 
gredia, Zsdráló, Razbojste, Klárin grob, Agina bora, Szávin gát, Corel hát, 
Miaka, Krivaja, Látóbara, Dudova suma, Zimonies, Zorka, Peszer, Szla-
tinés rét, Nagybara, Kurják, Vratics, Hetesica, Vranyák, Sirina, Debeli hát. 

A szerbhorvát eredet ű  köz- és tulajdonnevek a legmegterheltebbek a 
népiességi viszonyoknak megfelel ően. Vannak még 

német eredetűek: Köznevek: plac, .promonát, slajc, sték, sánc. Tulaj-
donnevek: Dekung, Fesztung; 

török eredetű  szó szláv közvetítéssel:  Tobán (Topolya). Az átvételek 
között vannak egészen fiatal szerbhorvát eredet űek is: Kreditfalu (Sza-

badka), Odbor. 

Idegen eredetű  tulajdonfőrsévből vált közös főnévvé: krivoja (vízzel 

telt ár(>k), eredetileg folyónév volt Krivaja). 

II. A SZEMÉLYNEVEK SZEREPE 
A FÖLDRAJZI EGYSËGEK ELNEVEZËS ĚBEN ËSZAK-BÁCSKÄBAN 

1. Az ember és a táj szoros kapcsolatban van. A személynév még 
esetleges elhomályosult voltában is (Baicsbát, Bainhát, Bainat - Szabadka) 
elsősorban ás alapvetően a földbirtok, illetve a földrajzi egység tulajdonosá-

nak a nevét fejezi ki, tehát a birtoklás tényét  xlögzíti: Kelemen fődek (Hor-
gos), Kapros halom (Horgos), Rúzsa Sándor szigete (Ludas), Babicskovics 
hát (Nosza), Szávin-gát (Szabadka), Petrik-progony, Rajnic falva, Mikuska 
düllő, Gyuka düllő, Tomikok düUője (Topolya) Göcő  Mátyás tanyája, 
Huszár főd (Gunaras); kifejezheti azt is, hogy az illető  család, személy ott 
lakik: Cvijo sor Szabadka), Csáki Kovács sarka (Földvár), Baranyás sor 
(Királybalom), Katica tanya (Ludas), Csicsilla villa (Paiics), Sánta Méri né-
ni sarka (Földvár). A személynév és a bájegység kapcsolata kifejezheti, hogy 
az illető  család háza, birtoka közelében vau az a bizonyos egység: Baka Út 
(Szabadka), Zubánfok Zenta), Pap kúttya (Földvár) ő  adományozta, ő  épí- 
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tette: Péter kút -. Petrosava Česina, Verxnes keresztye (Szabadka); az ille-
tő  ott tanított, dolgozott:  Berhant iskola (Földvár), Facsar iskola Moravi-
ca);  ő  osztotta ki, ő  parcellázta a település  helyét: Rajnicfalva (Szabadka), 
Fodortelep (Horgos), Jedlicska telep (Zenta), Hortyitelep (Pöldvúr). 

Történelmi  személy  neve is szerepel egy bizonyos esemény megörökí-
tésére: Eugén sziget '(Zentai csata Savoyai Eugén), Rúzsa Sándor szigete 
(itt tanyázott - Ludas), Cmi Jován hëgye Jankó hëgy (Ludas), itt tá-
borozott Feket Jovan, a parasztfelkelés vezére. 

A történelem folyamún ez a táj sokat megért, sokféle esemény-
nek volt tanúja. Jártaik erre rómaiak, kunok, törökök, tatárok. Volt itt nép-
felkelés, parasztlázadás. Sokan elhulitak, elestek a csatában, testükb ől 
épült híd tette lehetővé másoknak a menekülést. Hogy valóban ilyen moz-
galmas ennek a résznek a története, azt a földrajzi nevek is tanúsítják: 
Testsziget (Eugén sziget - Zenta), Csonthalom (Földvár), Vi'bézhalom (Lu-
das), Rómaji sánc (Földvár), Kúnhalom, Kún tó - halom (Horgos), Tatár-
sziget Ada), Töllőktemplom domb (Szabadka), Pusztatemplom (Topolya, 
Földvár), Pusztafalu (Gombos), K űkecske düllő  (Kanizsa), Ordomb (Nosza). 
A betyárok is szívesen meghúzták magukat a táj nádasaibar, a csárdák-
ban: Betyárv őgy (Topolya), Rúzsa Sándor szigete (Ludas), Anygyal Bandi 
(Moravica); Bi ťtófajér (Gombos), Akasztófa díle (Kupuszina).  A lakosok  régi  
életmódjára utalnak a következ ők: Zsellérfődek Topolya), Dézsmakert Ka-
nizsa), Dézsmapart (Zeata), Jutalék 	Jogi (Ada), Jogok (Gunaras), Har- 
mincadház (Kanizsa), Agrár Agrárf őd Régi agrár ('Földvár), Nagyjog 
(Kupuszina), Zselérjog (Kupuszina), Kösségi tiszti f&Iek (Doroszló), Kurija 
(Kanizsa), Kompetencija (földosztás utáni zöld - .Zenta). 

tj,  a modernizálódott életről valló nevek: Transzformátor köz (Föld-
vár), Kombájn tanya (Kanizsa), Telefonos düll ő  (Moravica). 

szak-Bácska földrajzi neveinek is van hangulati velejárója a tré-
fás, sokszor igen szellemes elnevezést kiválthatja többek köött a táj fur-
csa alakja, az illető  helyen megtörtént nevetséges esemény. Tréfás név-
adással keletkezett nevek: Alig ucca (Szabadka), Bánomkert (Zenta, Ada), 
Csutkafalu (Szabadka), Gányósor (Szabadka), Gatyaszár ucca (Pafies, Topo-
lyä, Zenta), Gatyaszür  ucca (Nosza), Haterem (Kanizsa), Hortobágyi sugár-
Út Ludas), Kezicsókolom ucca (Kanizsa), Kreditfalu (Szabadka), 
Kutyaszoríttó Nosza, Füldvár), Lakbaadi út (Ludas), Leheg ő  (Kanizsa), 
Majomplacc (Szabadka), Majomsziget (Kanizsa), M űvésztelep (muzsikus ci-
gányok lakják - Kanizsa), NesSür (Kanizsa, Horgos), Netovább ucca (To-
polya), Sanghaj (Zenta), Sodoma (Moravica), Szaladocska (Ada), Szök ő  út 
(Gunaras, Zenta), Tetühegyes (Trešnjevac), Csöppucca (Szabadka). 

Igen szellemesek a zsákutcák elnevezései: Néma ucca, Alig ucca, 
Tömlő  ucca (Szabadka), Netovábbucca (Topolya). 

Kevés népetisnológiúval 'keletkezett név került el ő  gyűjtésünk során, 
noha van bőven igy keletkezett nem földrajzi név. Népetinio]ógiával vál-
tozott meg a következő  hivatalos elnevezés: Trešnjevac magyar neve Te-
tőhegyes, ebből csinált a kanizsai nép Tetűhegyes alakot - Adún Tatarselo 
néven emlegettek egy határrészt, ebb ől lett Tatárszelő, Zentén egy Porond 
nevű  részt a nép Poronytynak emleget. 

Az Észak-Bácskában használatos Iffidrajzi nevek utalnak a lakosság 
nemzeti, vallási, politikai hovatartozására is: Balkán (Báesföldvár), Cigán- 
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fa1u  Szabadka), Cigánypart  (Pacsér), Csefalu (Ada), Kolonija. (crnogoraiak  
lakják  - Zenta),  Magyarfalu  (Pacsér),  Magyar óvoda  (Pöldvár),  Macedó-
nija, Macedón  düllő  (Ada),  Ráchegy (Horgos),  Radikalis  falu (Szabadka),  
Ruterónyos  templom köze  (Ada),  Magyar temető  (Földvár), Török temető  
(Pacsér),  Török  dl1 (Bogojevo—Gombos),  Ühitű  temető  (Földvár), Zsidó 
temető  (Földvár). 

A Lakosság foglalkozására utaló nevek: A  sótehénjárés,  Aklok  (Ada),  
Baromjárás, Birkajárás,  Bosztány (Ada), Csikászó (Doroszló),  Disznójárás 
(Horgos),  Göböjárás,  Herések (Topolya), Itatókút (Földvár), Kenderes  (Hor-
gos),  Lencsés,  Szérüskertek  (Topolya),  Szélmaloxnsor,  Sintér  (Ada), Natyka -
szálló  (Moravica). 

Betyárvőgy  (Topolya), Csendőr  ucca (Moravica),  Halász  ucca (Kupu-
szina), Kanászkörliszt ucca  (.Topolya),  Katonafődek  (Szabadka),  Kéménsep-
rős ucca  (Kanizsa), Kertész  ucca (Moravica),  Méhészek  v őgye  (Topolya), 
Mester  ucca (Ada),  Munkástelep (Horgos,  Zenta),  Savóhegy  (Ada),  Szúr-
szabó  düUő  (Topolya),  Vábëgy  (Topolya),  Tisztitelep  (Horgos). 

A lakosság hitvilágára vonatkozó n ev ek: Bajkút  (Doroszló),  Cso-
dakút (Kanizsa),  Fakörőszt (Gunaras), Kálvárija  hagy (Topolya, Horgos),  
Orbánfaiva (Palies), Ordögárok  (Szabadka),  Pusztatemplom (Földvár),  Szent 
János domb (Nosza),  Szentkút (Doroszló),  Szent János tér (Horgos), Szent 
Anna domb (Szabadka),  Templomér,  Török templom (Horgos), Török-
templom domb (Szabadka), Vöröskereszt (Gombos). 

Az embert körülvev ő  állat- ér  növénvilágra  utaló nevek: Ba-
romjárás, Birkajárás (Szabadka),  Bogárzó  (Horgos, Kanizsa),  Csiicászó 
(Doroszló),  Disznólegelő  (Ada), GĆija ucca  (Horgos),  Göböljárás (Ada),  Ha
lastó  (Topolya), Ikra  ucca  (Szabadka), Ludas (Szabadka), Patkány  ucca 
(Zenta),  Rókás  (Doroszló),  Sashalom (Horgos), Sáskalapos (Szabadka),  Se-
regélj  401115  (Zenta), Yrge ucca  (Szabadka),  Varjaserdő  (Doroszló);  

Bokros,  Bosztány (Ada), Eprës, Erdë (Kupuszina),  Erdőlapos  (Ada), 
Fűszfás  (Szabadka), Gyep (Szabadka),  Gyöpszél, Högyek  (Topolya),  Heré-
sek,  Homok, Homokos (Szabadka), Kenderes (Horgos),  Kenderféd (Kupu-
szina),, Kukoricaf ődek  (Szabadka), NÁDAS (Földvár), Székes  (Ada),  Szikek,  
Sz]atina, SzöU&k, Szöliőhegy  (Nosza), Ugar  (Szabadkia).  

A földrajzi nevek is változnak. A valóság megváltozása a nevek 
megváltozásával jár. Okleveles és irattári kutatások hiányában csak a leg-
utóbbi 70-80 év változásait vettük tekintetbe. A földrajzi nev ek  jó  része  
tovább él, de egy kisebb rész elhalványul, kihal, kicserélődik. Az utcane-
veknél a  lekirívóbb  ez a változás. 

Anyagunk tanúsága szerint a következ ő  okok játszhatnak közre a 
változásban: 

1. a birtokos személy nevével alakult földrajzi neveknél a birtokos  
személyének  kicserélődése. Az új gazdasági, társadalmi viszonyok, a föld-
osztás, a szövetkezetek megala kulása eredményezte ezt. Az ilyen típusban 
vagy es előtag szenved változást, vagy az előtaghoz -féle hozzátoldásával 
jelzik  a birtoklási viszony  megszüntét.  Ez a folyamat lassúbb, mint a tulaj-
donos megváltozása okozta régi név kihalása. 

a) birtokos megváltozott, de még él a régi név: Horvát kert, Sas porta  
(Pacsér).  
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a régi elnevezés  elhomályosulóban  van:  Törtefailva Ignácfalva 
Csengősfalu (Horgos); 

-féle szó hozzákapcsolásával jelzik, hogy már nem az el őtagban je-
lölt személy a birtokos: Róka-féle sz őlő  (Ludas), Katona-féle tanya (Sza-
badka). 

a lakosság nemzetiségi összetételének megváltozása is •közrejátsziic 
a helynevek kicserél ődésében. Az Új birtokos nemzetiségi hovatartozása 
rendszerint a legelők, szántók, helységrészek nevében jelentkezik; Csefalu 
(Ada), Iszpaszt Szabadka), Kótyavetye, L,ánce, Szávin gát (Szabadka), Li-
ka - Szuticskert (Pacsér), Ruszin faluGuna'ras), Szerbek köze Ada), Szerb-
falu (Pacsér), Donji sor (Ludas). 

Ha megváltozik a névadó jellegzetesség, megváltozik a név is: Sző-
lők Falu Kezicsókolom falu (Kanizsa), Lencsés Szérüskertek (Topo-
lya), Zsellérfődek - Kisfőd (Topolya). 

Megmarad a név, de a víznévb ől határnév lesz:  Agina bara (ku-
korieaföld - Szabadka), Gcirbetó (szőlő  - Zenta), Gyékénytó (puszta - 
Kanizsa), Nagyrét (sz őlő  - Szabadka); vízből városrész neve lett: Mlaka, 
Jaszibara, Bogina bara (Szabadka). 

A név él, noha a művelési mód megváltozott: Szőlők (szántó - Fa-. 
csér), Szőlőkajja (kert - Gombos), Libalegelő  (beépített városrész - Zen-
ta), Disznóhát (beépített - Ada), Kapitányrét (halastó - Kanizsa). 

A név él, de más földrajzi fogalmat jelöl: Nagymalom (asztalosüzem 
- Moravica), Tisza malom (Metal fémipari vállalat - Kanizsa), Buda 
(fatelep, ma malom - Földvár). 

Az eredeti objektum eltűnt, de az Új objektum nevében ott van a 
régi nevének előtagja: Tulipán iskola (Tulipán háza volt), Fruzsa iskola 
(Fruzsa a kocsma - Kanizsa), Kakas iskola (Kakas bolt mellett volt - 
Szabadka), Vörös lõkõr iskola (Vörös ökör kocsma háza - Szabadka), Rég-
gi posta iskola (Földvár). 

Új nevet is kaphat a már névvel bíró földrajzi egység vagy kicse-
rélődik a név. Prdekes személyről, eseményről kapja új nevét: Egy ideig 
párhuzamosan él a két név egymás mellett: Agrár Agrárf őd 	Régiag- 

Dobrovojéciőd  Ásórét (Földvár), Bátkaji halom Ezüsthalom (Zen-
ta), Cmi hát Csrni hát (Szabadka), Csurogi sánc Rómaji sánc Sánc 
(Földvár), Eugén sziget Porond Foroiiyty Testsziget (Zenta), Jankó- 
hëgy 	Ci'ni Jován hëgye  (Nosza), Kisfőd 	Fótolék 	Zsellérfődek (To- 
polya), Kiskanizsaji Út Cvijó sor (Ludas), Madarász út Fekete sor 
(Ludas). 

A helynevek hangalakja Is megváltozik idők folyamán, néha a felis-
merhetetlenségig átalakul. Okleveles kutatások híján a még SZÁJHAGYO-
MANYBAN PLõ VALTOZAOKAT EMLtTENNK MEG: Bajnat<Bain< 
Baics család neve + hát> Bainát; Mákos< Makkos <Mágocs (Zenta), Bar-
csa!k<Balcsak (kardmarko}at, csatahely - Szabadka) Kamkatur<Ka1ka-
tor (Topolya). A szerb nyelv hatása sem múlik el nyomtalanul: Sziszner 
iskola (Szüszner helyett - Földvár). 

A neveknek nemcsak a hangalakja módosult, hanem a terjedelme is. 
A név megrövidiilhet, gyarapodhat egy új taggal. A differenciáció oka a 
térben való könnyebb tájékozódás. 
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A részterület helyzetét nevezi meg az új elem a nagy egészhez viszo-
nyítva: Ásó Ludas, Ásó kertek, Becseji rét, Rét partajja, Sziget óra, Sziget 
fara; a részterület  alakját, nagyságát jelöli: Kisradonovác, Kisbresztovác, 

Kis-Tisza; a részterület kora a dtfferenciáció alapja: Régi agrár, Régi 
gyepsor, Régi posta ucca, gjfalu, Ojposta; a részterület eltér ő  megművelése, 

felhasználása is hat: Hót-Tisza, Döglött Tisza, Görbejér diiiŁő . 

A differenciált névvel jelölt helynek újabb részletét kell elnevezni, 
hogy pontosan meg lehessen jelölni. Ez már másodlagos differenciáció. Az 
Új elem kifejezheti a részterület nagyságát: Téglagyári nagygödrök; hely -

zetvtszonyítást Is kifejezhet: liaposi tehéncsordajárás; víznév Is lehet ilyen 

típusú: Feketetó ere. 

A hivatalos nevek szerepe 

A hivatalos elnevezés, különosen az uteák, terek, utak, sorok, kiözök, 
zsákutcák elnevezésében elszegényesíti a névanyagot. A mér tájból függet-
len nevek politikai és más okokból, névadási ízlések és névadási divatok 
szerint változnak. A nép azonban ragaszkodik a régi nevekhez. Közbe-
szédben csak a régi neveket használják. 

Népi nevek: Alig ucca (Szabadka), Bara ucca (Földvár), Csöpp ucca 
(Szabadka), Gatyaszár ucca (Palics), Giliszta sor (Orahovo), Halász ucca 
(Kupuszina), Hangász ucca (Szabadka), Hatöles út (Királyhalom), Havas 
uccája (Topolya), Iker ucca (Szabadka), Kard ucca (Topolya), Kezicsókolom 

ucca(,Kanizsa), Könyök ucca (Topolya), Kutyús sor (Ludas), K űfal ucca 

(Topolya), Ötödik ucca (Ada), Sánta IVLári néni sarka (Földvár), Vásár ucca 

(Ada), Vőtyparti út (Ora'hovo). A d űlőneveknél és határrészek nevénél is 

észlelhető  ez a jelenség, bár nem olyan nagy mértékben, mint az út, utca 
neveknél.: Zsellérfődek Kisfőd (Topolya), Lencsés Szérüskertek, (To-
polya), Pernyáhor Cigántelep (Földvár), Kamenita greda Tukki uga-
rok (Szabadka), Péterkiráj csatorna('Földvár). 

A helynevek szerkezete 

A helynevek szerkezetének vizsgálata is több jelent ős tanulsággal jár 

a nyelvtudomány számára Is. 

Az összegyűjtött névanyagot két nagy csoportra oszthatjuk: az egyszer ű  
és az összetett nevek csoportjára. Mind az egyszer ű, mind az összetett nevek 

lehetnek toldalékosak (jeles, képz ős, ragos, névutós nevek). A tőalakúak 

nagyobb számban szerepelnek, mint a toldalékosak. A toldalékosak ke-
vésbé megterhelt rétege földrajzi neveinknek. Íme néhány példa: 

Egyszerű  nevek: 

puszta tőalakúak: Akol, Bangét, Bara, Betony, Buda, Budzsák, 

Csárda, Csücsök, Degelica, Erd ő, Falu, Fesztung, Fojó, Gát, Gyep, Homok, 
Irtás, Ispita, Járás, Kanál, Krumpityo, Lapos, Legel ő, Nyomás, Progony, 

Rét, Sánc, Sték, Sziatina, Temet ő , Tőttís, Umka, Ugar, Zája, Zsilip; 

toldalékosak: 

-k többes jellel:  Högyek, Budárok, Herések, Kertek, Szikek, Sz őlők; 

Képzős nevek: Bokros, Csikászó, Csurgó, Deszkás, Füzes, Galambos, Homo-
kos, Kenderes, Lencsés, Ludas, Négyes, Rókás, Székes, Tőgyes, Anygyalosok; 

névutós nevek:  Túlabara, Túlát. 
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Össetett  nevek 

Az  összéttt  nevek  :legnagyobbrészt  'egyszeres összetételek, de vannak  
'többszöi'gjs összetételek  is. .Csak  alárendel  'összetételek  'szerepélnek gýűj-
temriyünkben.  Vannak  i'őstő,számje1z6s, rbĺrtokos  jelzős, határozós ' ősz 

tél 	
- 

szetek köztük. 

puszta -tőalakú nevek: 

;tárgyas összetétel:  Víszhordć  ucca; 
nintöjělzős Ýösszetételek: Kihorgos, Kúnhálom, Kűlapos, KűI1k, 

SŽéktó, fljsor, Viájhëgy; 

mennyiségjelz ős  össze tétel: Hármashatár,  Hárombatár, Húromhód,  Hat-
húz  ucca,  Kettős  halom, Másiéhód; 

birtokosjelz ős  összetétel: Bakfalva, Baromvásár,  Bögesor, Orbáníalva, 
Partajja, Rétaj;Szúnyokfaiu, .Tiszáöntés; 

'határozós összetétel:.?Kikút,Messzellátó diillő , Tálánteröm, 'llúlhíd.  
toldalékosak:  

4c többes  jéllel:-Gyep ődek, Kisfődek, Örekszöllők, Szë1ëédek;  
képz ős nevek: Kangödrös; 

névutós 'nevek: (az előtag névutós főnév Vagy belőle 'képzett mellék-
név):  Kétârok4dizötti-kaszálló, Kocsmárokfél&vezet ő lt, Paiicsontúli uga-
rok,Szélékaláttikaszálók. 

'Kihagyással  keletkezett  nevék 1  (Elmaradhatott az utótag, Illetve vala-
milyen része az előtagnak:  Kikút  'kint 'levő  kútnál  leVő  rész  - Doroszló).  

A földrajzi nevek  tipológiai  rerídszerének összeál]ítására  nem  váll.l-
kożhatunk  jelen  pillanatban.Megállapíthătjuk  azonban, hogy a nevek hasz-
nálatát a  né-,hangulat  nagyban befolyásolja. 'A  'kéUemétlen, pejjoratív  han-
gulatú  lassaTileésit élvesżti  életerejét, egyre kevesebben, egyre ritkábban  
haszráljâk,  lesüllyed a perem  'névkincs'be.  'A tréfálkozó,  ~csúfoládó  han-
gulatúak is peremre szorulnak. A d űlőnevek, ,mivel -egy  kis közösség  tulaj-
donai,  ki vannak téve a változásnak, jobban, mint a helységnevek,  foIyó-

-és  hęgynevek.A ,legmozgékonyabb -anyag az  utak,utcák  nevei. 
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SZEMPONT  

RADO  VAN ÍDRALE 

VASKÓ POPA KÖL.TËSZENEK SAJÁTOS VONÁSAI 

Napjaink értékmérő  h'cn'izontjáról visszapiďlantva úgy tetszik,, hegy 
mitadkikább kibontakozik a romantika korszakának egyik lényegbe-
vágó iroda'hni jellegzetessége: az ndivicluálís és kollektív költészet 
idillikus viszonya. E: korszak elniúltáva ľ  költészetüiikben nem történt 
kísérlet abban az íránban, hogy ez az idillikus viszony ismét meg-
honosodjék és kitárulkozzon a népköltészet felé. Korunk poétárnak 
a népköltészettel - ezzel a még ma is nyilvánvaló, létez ő  alkotóerő-
vel - való szembeszegülése megváltožtatja Vasko Popa költészetének 
irányát és célkitűzését. Miután ebben az esetben a modern lírai tevé-
kenykedés egyedi]Alló jelenségér ől van szó, érdemes vele részlete-
sebben is foglalkozni. 

Hogyan lehetséges és xnliiféle vonatkozában állítható, hogy egyik 
modern költőnk visszatért apcézis említett őstalajéra? Az értékelést 
rnegelőżően hangsúlyozni kell, hogy Pepa hozzáállása lényegesen kü-
lönbözik a népköltészethez való viszonyulásnak attól a módjától, 
amelyre a romantikus 'beállítottság jellemz ő . Költői stílusából nem 
vonható le olyan következtetés, hogy kölcsönvenné, vagy utánozná a 
kollektív alkotás formáit, illetve témakörét. Popa az efféle költészet-
hez úgy víszonyul, rniint a kutató, aki elhatárolta magát »ntkidazoktól 
az idejétmúlt skolasztikus el őítéletektől, amelyek meghatározzák; hogy 
a népi géniusz alkotásáiból mi nevezhet ő  költészetnek és rrü nem«. 
(Jegyzetek.  Od ziata jabuka -  Aranyalma.  Nolit;  1958. 261.) 

A népköltészet szépségét ől elbűvölve lát hozzá Vasko Popa, hogy 
létrehozza a inépkõltészet talaján gyökerez ő  dalgyüjteményét, nint 
amilyen például az Aranyalma,  amelyre egyaránt jellemz ő  az eredeti 
hangolás és a korszerű  kritéťiuinoknak megfelel ő  átélés. A kötet meg-
jelenése arra figyelmeztette az olvasókat és a kutatókat, hogy Papa 
költészetében újfajta érbékmér ők vannak kibontakozóban. Bevezet ője 
néhány jellemző  gondolatot tartalmaz arra vonatkozóan, miként viszo-
nyul' Papa a népköltészethez Igy vall: Nyelvünk lírai talajában, oly-
kor a feledés és elmúlás mély moha és homokrétege alatt rejt őznek 
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valamikeri  és eljövenidő  költészetünk forrásai, amelyek igénybevétele 
nélkül egyetlen könnyedén szárnyaló gondolat sem születhet. Azon-
ban az üde forrásokból nem lehet vaktában hátrálva ihletet meríteni. 
Csak a népköltészet igaz hagyományainak tisztelete serkenthet újabb 
értékek folya'males felkutatására, felfedezésére. E kiolthatatlan ha-
gyomány fáklyafényénél  kell  siklaszilárdan előrehaladnunk a ma-
gunk taposta ösvényken. Legnagyobb költőink is ellankadtak, elvesz-
tették teremtő  erejüket, 'képességüket, szókincsük egyre fakult, ha 
szakítottak a hagyományokkal. 

A 'kötet ;bevezet ője a költő  még egy jellegzetes, int ő  megállapí-
tását tartalmazza: 

Csak a nyelv e titokzatos, soha teljes egészében fel nem kutat-
ható, kincsekkel telített búvópatalkának medre mentén haladva lehet 
eljutni a szíveldg. Csak ily módon érthetjük meg egymás hangját, 
érezhetjük egymás szívdobbanását. Egy pillanatra se veszítsük szem 
elől ezt az értelmet és lelket tápláló üt őeret, s ne engedjük, hogy 
megszakadjon, elapadjon. 'Mert ha kiszárad, elnémulnak költészetünk 
csilingelő  harangocskái, a meséket susogó lombok, s  ami  marad, az 
a rideg, puszta valóság lesz és akkor istenhozzádot mondhatunk a 
jövőnek. 

Egy másik gyűjteményében Popa ugyancsak kinyilatkoztatja hit-
vallását a népköltészet iránt. Ha azonban figyelmesen, lelkiismere-
tesen tanulmányozzuk költ ői tevékenységét, különösképpen a  Spo-
redno nebo és Nepo ěin-polje című  gyűjteményét, arra a következte-
tésre jutunk, hogy Popa elkötel'ezettsége a népköltészettel a feltéte-
lezettnél is szélesebb síkú, egyetemesebb és 'sokol'dalbb és úgyszólván 
teljes egészében felöleli annak minden területét. Tehát ebb ől az uni-

verzális jellegb ől adódóan inkább helyénvalóbb a meghatározás, hogy 
Popa irodalmi alkotómunkássá'ga a népköltészetben gyökerezik, nem 
pedig hogy alkalomadtán viszonyul hozzá. Miután a fent említett 
igazság a költő  esztétikai és ideológiai magatartását és hovatartozását 
is igazolja, a két alany, a költ ő  és a nép kapcsolatának tanulrnányo-
zása ugyancsak hosszadalmassá válna. Ezért csak néhány jellegzetes-
ségre szorítkozunk. 

Az a bizonyos búvópatak, a »tápláló üt őér, illetve annak meg-
sejtése, hatása újraéledésének a megjövendölése 'különösen a  Sporedrio 

nebo  című  gyűjteményben nyilvánvaló. Nemcsak a népköltészetre jel-
lemző  nyelvi alkatban, hanem a néptömegek mindennapi beszéd-
módjában, a tájszólások megörökítésében íz kifejezésre jut. A  Zev 

nad zevovima  című  versciklusban - kevés kivételével - a nép-
mondákra jellemző  időmeghatározással kezdődnek a versek. (Volt egy-
szer egy szám, volt egyszer egy háromszög, volt egyszer számtalan 
visszhang 'stb.) A költő  a szokványos kezdettel - akárcsak a nép-
mesék titokzatos világa - feltartózhatatlan és megfoghatatlan id ő  
múlását érzékelteti. Mondhatnánk úgy Is, hogy Popa ezt a tényez őt 
mélyebb értelemben veszi igénybe és gazdagítja azáltal, hogy refrén-
ként használja, mi'ntegy a verseiklus köt őanyagaként, s a ritmikus 
isméteigetés hangulatából szövögeti az Új témák veTrsköntösét. 
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Az égi tájképek, jelenségek költ ői megörökítésének módszerei-
ben Is hasonlatosak Popa »cslllagkõltészeténêk« és a népköltészet eme 
területének elemei. Küiänösen a  Spóreclno nebo  fejezeteiben észlel-
hetünk Ilyen rokonvmiáeokat. A nékö1t ő  szerint a Nap és a Hold 
megkérik a leány kezét (Vuik, I., 229.), a csillagok a fényes Holddal 
házasodnak (Vuk, I., 23).), a napnak szép leány a n ővére (Vuk, I., 
232., 233.). A népköltő  a vidámság és derű  isteneként üdvözli az Új 
Napot, amely fehér lovon érkezik... A leány kezéb ől elröppen az 
alma és elrejtőzik a felhőkben... Hetedhét országon tél két nap vilá-
gít a költőnek stb. Az égitesteket emberi képességekkel ruházza fel 
a képzelet. A csillagok féltékenyek a földi leány szépségére, s a Nap 
látván őt, belebetegszik az irigységbe... A nép lírikusa, aki sodá1a-
tosan  Szép verseket hagyott ránk,  Popa személyében igen éber meg-
figyelőre talál. Ugy látja, hogy a villámot felb őszíti a dal, hogy az 
Öreg Nap bölcselkedésre adta a fejét, az ifjú Hold pedig képzel ődik. 

»Miért nem nyugszik már meg egyszer az égb ől alácikázó jósá-
gos v1illáni? - kérdezi Popa a Konokság göngyölege című  versdkius-
bari, majd pedig azt állítja, hogy árnyék vetül az égi oltárra, s vala-
melyek csillaghalmazban meztelen, szürke szemű  gyilkos settenkedik. 
A Nap atyjának halála című  ciklusban a Napfiú szornorúságárói, a 
»két rokkant fénysugárról« dalol, azokról a sugarakról, amelyek a vak 
Napot vezetik... »Napszámossorsra jutott a reggel, I a dél a víllá-
mókkal .andalog, I az éj tárt karokkal fogadja 'a vak napot - olvas-
hatjuk többek között a Vak nap című  ciklusban. 

Tehát Vasko Popa költészete sokféle vona ťkozásáiban azonosít-
ható a népköltészettel. Más kérdés azonban, hogy miként értelmez-
zük ezt a kapcsolatot. Papa leginkább csak feltételesen veszi igénybe 
a népköltő  naív, de mégis olyannyira üde képzeletének sokféle szü-
leményét, azzal, hogy a viszonylagos fogalmakat képletesen ábrázolja. 
A népköltészetnek azon a területén is otthonosan jár-kel, ahol a kép-
zelet megszemélyesíti az égitesteket és misztikus er őt tulajdonít a ter-
mészeti jelenségeknek. Papa ezeknek az elemeknek a nyüzsg ő  hal-
mazából mesteri felkészültséggel válogatja Id a legmegfelel őbbekét, 
s azokból alkotja meg költészetét, amely azonban már átlényegülve 
szemlélteti a mai ember tudatos Vagy ösztönös viszonyulását korunk 
problémái iránt. 

Költészetünkben  egyedülálló, merész és sajátos módon hatol Po-
pa a népköltészet lényegé1be. Egyik versének befejező  sorai monda-
szerű  hangulatot keltenek: 

és akkortól kezdve mindegyikünk 
súlyos rabláncon függő  szívét vonszolja 
amelyet a hűséges horda tart fogva 

A  Zmaj u utrobi  című  Popa-vers ugyancsak népköltészeti eleme-
ket, a néphitre jellemz ő , s töredéketben a közmondásokra hasonlító 
olyan gondolatokat tartalmaz, amely prózában és versben egyaránt 
megtalálható: 
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Az öl mélyén tüzes sárkány 
benne egy pirosló barlang 
a barlangban fehér bárány 
s abban a vénülő  égbolt 

A nép névtelen mesemondója, miközben a  mitorIógiai  jelensé-
geket, a természetfeletti lényeket örökítette meg, így fejezte ki  gon-
dolatait:  A tóban hétfej ű  sárkány,  potrohában vadkan,  abban pedig 
nyúl van, a nyúlban galamb, veréb a  galambban, -  s a  verébiben  
vasi az én  er&rn<. (Vuk, Aždaja i carev sin.) 

Viszont a  Popa-verben  szereplő  és a  mondabeli  sárkány között 
csak fogalmi hasonlatosság van. Papa sárkánya a költ ő  lelkületének 
drámai feszültségét vetíti a külvilág felé... A mondabeli  sáiikény  
nemcsak  aliketója  képzeletében létezik, hanem abban a világban Is, 
ahol nincsenek lehetetlenségek. 

A már  elvirágzott  pogány hitregék költészetének  csodálatosan 
szép hangulatát  -  amely még manapság is a hagyományokban, s a 
fogékony néplélekben él  - Papa szinte gyógyírként  fecakendezi  a mo-
dern költészet vérkeringésébe,  -  Új minőségi értékekkel  gazdagftja  
azt, s ehhez a termékenyítő  hatású  a&otómunkához  klasszikus Iro-
dalmunk  manapság  már elhanyagolt  berkeiből  merít erő t. 

A  nköltészet  értékeinek ebben az újbóli felfedezésében jut 
kifejezésre  Vasko Popa  munkásságának értéke. 

A  Sporedno nebo című  gyűjtemény számos verse párbeszédes, 
ami drámai hangulattal  telíti példáiai  a Tüzes napraforgó, Forró csók, 
Eleven szemhéjak, Termékeny parázs, továbbá a Lebegés, az  gi  gyűrű  
című  és más verseket. A korábbi  kötetekben  a párbeszédes forma 
kevésbé jut kifejezésre. Inkább a mindennapi élmények  megčirökí-
tésére  alkalmas stílus a  jellemzőjük,  amelyeknek hitelességét való -
szeríjtlenné  formálná a  dirámaji  hangvétel. A  Sporedno nebo  versei 
tanulságos meseként hatnak. Amíg azonban Papa költészete csak az 
adott lírai helyzetképnek megfelel ő  tanulságot tartalmazza, addig a 
népköltészet együk-másik  műfaŤa  szinte a mesére jellemzően terjengős, 
más esetekben egyértelmű  és naiv, ami a szájhagyományok termé-
szetéből adódó egyik jellegzetes tényez ő . 

Papa verseinek  tanmeseszerű  vonásait viszont  .metaďorikusan  kell 
értelmezni. 

A költő  lélektani  síkon is szakszerűen, hozzáértően  boneolgatja  
a lírai témát és csodálatra méltó egyszer űséggel fejezi ki a mondani-
valót, a lényeget. A Kéreg című  gyűjtemény  dasrabjidra  és más  köte-
teleben  megjelentetett versekre is jellemz ő, hogy a költő  felváltva 
használja a népköltészet hagyományait és az él ő  nyelv szókincsét. 
A város és vidék jellegzetes nyelvjárását egyaránt a vers színvona-
lára emeli, s ugyancsak költői képekbe foglalja az utca zsargonját, 
ami szintén meglepő  jelenség. Íme, néhány példa erre  vonatkozóan  
a felsorolt versekb ől: Jöhetsz, szépségem, Nem kér kenyeret, Talán 
nem állapotos, Bambán  nézik egymást, Miféle játék ez, Majd meg-
látod, mit teszek veled, Miért hazudjunk egymásnak, Mondj valamit, 
Most jó nekünk stb. 
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Tehát ilyen a költő  lírai nyelvezete  Ez a szóldncs, amely korunk 
társadalmának mindennapi, sokrét ű  beszédmodorát, nyelvjárását öleli 
fel, jellegzetes egyszer űséget kölcsönöz a popai költészetnek. A költ ő  
eredetien alkalmazza a nindennapi beszédfrázisokat is, olyan közön-
ségesen és színehagyottan, amilyenné a nyelv felületes, felel őtlen hasz-
nálata következtében váltak, de mégis költészetet teremt ebb ől a kö-
zönséges beszédstílusból. 

További részleteslyb és elmélyültebb elemzéssel az is bizonyít-
ható, hogy a Npo čin-pol)e és Sporedno nebo  című  kötetek versei 
vagy a mindennapi nyelv, vagy pedig a népköltészet hangvételének 
magas hőfokán íródtak. Az említett kétfajta nyelvjárás között igen 

gyakori ą  költői ősszhang, illetve az egybeolvadás, az azonosulás, 
azonosítás folyamata. Ez vonatkoztatható a Vadászok, Játék után, 
Rózsatoívajok cím ű  és más versekre is. Popa arra is hajlamos, hogy 
a képzelet rejtélyes ösvényelt bebarangolva, talányosan formálta meg 
verseit. Nem véletlen, hegy az Aranyalma számos  cilyan  verset tar-
talmaz, amelynek befejeztével az olvasó szinte úgy véli, hegy találós 
kérdésre kell válaszolnia... E versek nyelvi anyagában és ritmusá-
ban egyéb elemek nyomait Is megtalálhatjuk, amelyek mintha vala-
miféle vulkanikus folyamat révén a magma hőfokára hevülnének, 
hogy eggyé váljanak, s lassan h űlve újfajta, különleges ásványi vegyü-
letté alakulnak... Avagy csak érinti egymást a sokfajta ásványi 
anyag, s összeállva örök id őkre mozaika'okondkká válnak. 

A Nepo čin-polje  című  kötet verselben az élő  nyelv sz& ťiirágait 
halmozta fel a költ ő . Ërzelem-. és gondolatvilága gazdiagságána żk, to-
vábbá csalhatatlan nyelvérzékének köszönhet ő, hegy az általa meg-
honosított nyelvi és Irodalmi tényez ők klasszikus értékeket képvl-
nek. Popa örökölt egy klasszikát (a népit), amelyben minden ér&itet 
elem (tárgy) mély esztétikai-fogalmi. átalakuláson megy át, s amely -
ből újabb elemek jönnek létre. E pillanatban azonban még nehéz fel-
becsülni, hogy a két popai minőségi eredmény közül melyik az, ame-
lyik nagyobb értéke költészetünknek. 

Almási  Tibor fordítása 
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ÁLKOTÓMOHELY 

GAJDOS  TIBOR  

SZOBRĂSZSORS  ITT ÉS MOST 

Egy  Almási Gáborrá] készülő  portréfilm  forgatásának  szünetében Sza-
badka főterén  ta'lábkoztam  Kígyós Sándor budapesti  vendégrendezővel,  
aki  sajrá'lattal álilapította  meg, hogy  Miskolc  egyetlen terén több  em-
tékm ű  ás  szobrászati alkotás taláható, mnt  városunk egész területén. 
Bármennyire is 'megdöbbentett  imegiálilapítása,  nem állt módomban Vi-
tába szállni vele,  imert  ä csak azt  imoncIta  ki fájó  cbjektivitássa:l,  amit 
magam is tapasztattam. És nemcsak  sz Ěilävá'rosom,  de egész Vajdaság 
(még  újvidék  sem 'kivétel!) 'nagyon szegény a  ikõzterekon  feláll [tolt 
szobrászati alkotások tekintetében. 

Az ilyen sivár helyzetben természetszer űleg  merül  fel az ember-
ben a  Ikeserinyés  kérdés: mit is ér a szobrász, ha vajdasági, vagy még  
:irkább, 'mIt  ér a szobrász, ha :Szabadkán  i'ndu*t pá'l$jára  és e homokon 
és sáron épült városban eresztette le gyökerét? 

És egyáltalán: hogyan verhet  Szabadikán  egy szobrász gyökeret? 
Márpedig  A'lmási  Gábor gyerekkorától kezdve itt  161  közöttünk, itt [eb-
bent fal benne az  alikotás,  a formálás 'ösztöne, itt ragadta  etI  a művészet  
iwárti  vonzalom kiapadhatatlan lángja, 'hogy a lapos város közönyével 
dacolva alakítsa ki  imüvészi  egyéniségét,  gy Ĺ rj'e  le az  akadémiai  tanul-
mányok száz akadályát, és jusson  el  arra a  fej ĺ l!ődési  fokra, melyre a 
ma hatvanon túl lévő  szobrász  eluthaŤott.  

Szabadkát  inem öveziik  hegyek, 'száz 'kilométeres távolságokon 
nemhogy márvány, de egy darabka mészkő  sem található. A szobrász 
is kénytelen olyan anyaghoz  nyúlni, im.elybõl  bőven akad ezen a Vidé-
ken. A'lm'á,si  Gábor el őször a fával  ta'lfkozott,  ezzel a  ilátszáliag lkõnnyü,  
de valójában 'nagyon szeszélyes anyaggal  iigykezett ibarátságot lkõt n i,  
ágak és törzsek görcsei 'közül hámozta  iki  a megálmodott formákat és 
e 'nemes harcban engedelmességre  kényszertette  az anyagot. 

Pályafutásának 'kezdetén faragott figurái ma már  közísmertek: dol-
gozó  embereket, parasztokat, zsákhordókat,  :ku'biku'skat  és 'kecses  
ányfigu'rákat  szabadított fal kitartóan csattogó vésőjével. De az ugyan- 
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csak bőven kíHozó agyag is iöidesen ikeze Ďg$be 1kerüIt, és akkor 
újabb területet 4gy~~ meghódítani; kisméret ű  iportrók és bátortailan 
kompozciók jelezték az Újabb állomást, imelyben ikOIõnóson e bájos 
gyermekfejek megimintázása jelezte az elsó skerit. 

Mindez azonban ikevés lett volna egy szobrász kiteljesüléséhez, ha 
nem jelentkeziik a rendelő , a pártogó, vagy ha úgy akarjuk, a mecé-
nás, mely nélkül Almási alkotó 1keze is tétienül hanyatlott volna le. Ám 
a szabadkai zeneiskola háború utárA vezet ő i nem vonták meg a bizal-
mat a hel łben felnövő  szobrásztól: neves zeneszerzók portréinak soro-
zatát 'rendelték imeg Almási Gbortól, aki tehetségének jókora darabját 
építette be ezekbe az alkotásokba, melyekből az évek folyamán egy 
egész Ikis galéria 'állott össze. Így, ami másutt a városok f őterelt, a 
középületek bejáratait és csarnokait dszíŤi, az 'Szabadikán az ódon 
zeneiko!'a koncerttermének imiog ,hitt, kultúrától átitatott falai ikõzãft ta-
lált menedéket. 

Közben a Város neves szü ŕlö'ttjelnik remekbe s'i'került i~másaí is 
elkészülnek. Kosztalányi Dezső  imiesszi,be néző  arca, Oláh Sándor be-
szédes aggeetyánfeje, Csáth Géza városunk ét őihez szóló, 'köztérre 
került portréja jalzk azokat az ál ĺlomásokat, melyek talán imiágis L. E. 
nemrégen lkiáil.lított, ibronzb,a öntött képmásában 'érték el a  osócsot. 

Almási  Gábor  iaz agyag gyú'rása közben sem feledkezett imeg els ő  
szerelméről, a fáról. Amikor már úgy érezte, hogy a poritré im'i'ntázásá-
nak realizmusa megtorpanást iid.ézhet 'el ő  imüvészi fejilődésében, kézbe 
vette a félretett fadanabekait és  -meghajolva az idők lkérl.elh ,etetlen kó-
vetelménye előtt - vés&je alól új szempontokat, új utakat keres ő  for-
mákat igyekezett kibontani. 

Spirális lkorszaka jelzi a imegszokiottál, a konve'ncionálistóI való 
elszakadást. A im ,eg,nyúilt figurák mintha gátat szakítanának, új terüle-
tekre törnek be, 'Új utakra viszik a m űvészt. A stil:izálás egyre elvontabb, 
az alakok egyre átszel'lemültebbek lettek, a régi formák fokozatosan a 
feledés ikõdébe merülnek. A tekervényes idomok má'rmár önmagukért 
kezdenek élnI, lés az a benyomás, hogy egy Új Almási van szület őben, 

aki - más m űvészekhez hasonlóan - saját múlltjával, lliányeg ,ében régi 

önmagával szakít. 
Csakhogy Almási 'erősségét éppen abban fed'eztietjük ma fel, 

hogy ezt az  tiirányzatá.t sem tekintette végállomásnak, ezeket a törek-
véseket sem leng ,edte zsákutcába futni. Újabb fordulatot tett és bátran 
nyúlt vissza a jrégihez, a IliMatt világ nyújtotta élmény kiapadhatatlan 
forrásához. persze, som a »visszatérés', som a »régi» nem fedi Igazán 
újabb törekvéseinek ilênyegét. Arról van szó, hogy a 'm űvész az agyag 

lehetőségeit felhasználva sikerrel egyesítette a 'realista tapasztalatokat 
az »absztrakt kirándulás» alkalmával szerzett Újabb fel'ism'erésékkeI. 

A Szabadkán, majd Szegeden megnyílt tárlatán a terrakotta kis-
pl'asztilćában fedezhettük fel ezt a szerencsésnek mondható szi'ntézist. 
Ezekből a szobrocaićákból sajátságos báj, mélyről 'jövő  humánum, fel-
fedezésszámba imanõ humor és természetes diinam!ika iárad. De ami a 
legmegtepőbb: ikis  méretük  ellenére iis imionum,entáliifsan 'hatnak a térben! 
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Néhány Újabb  féldornbo,mGve  és  készülő  irnráii a,iról taÚsod -
nak,  hogy  a  seszé ăyes  fenyőfa  szokat'an techi'áját ligye>kszbk sbetörnk. 

Amá'i  Gábor példája  bizonyĺtja,  hogy az igazi művész  ndig 
megtalálja  a  vállságokból,  a  negtorpanéskbői  és langyos  vzekbő1  ki-
vezető  'utat. Hogy tovább tud  tépni  akkor is,  err1kor  a föl fe lé vezető  
lépcsőzet  ilátszóll ,ag im ,egszakad.  

És  tanúsítja,  hogy 'egy  ilapos  vidék  'közőnyének tengerében ds  ér-
demes  (küzdeni  az utolsó  lleheietig. Pánási  Gábor éppen  Jgy 	eksz..  
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VARGA ZOLTÁN 

SZÍNHÁZAK, AMATŐRÖK, DILETTÁNSOK 
(Jegyzetek a Vajdasági A atő  nházak XV. Találkozójáról) 

Olyan, niinţ  egy igazi fesztiváL Még ha csupán amat őr ás »talál-
kozó« is. Sokszorosított id őszakos közlönye is van. Jó néhány éve 
már. Egy időben kétnyelvű  volt, de mióta a magyar nyelvű  szövegek 
szerzője elkűltözött a váaioból, pár éve egynyelv ű  csupán. Igazi a 
megnyitó is, meghívott közönséggel és táblás házzal, ami annyit 
jelent, hogy a1 első  előadáson - Stevan Sreniac Papháborújának 
drarnatizációját mutatja be a vendéglátó kikindai együttes - olyanok 
is jelen vannak, akiknek jelen »kell« lenniük. »Fesztiválon kívül«  
azonban Ugyanez az előadás még egyszer bemutatásra kerül - ezúttal 
Is telt ház előtt. Telt ház van még az eredményhirdetéssel egybekap-
csolt utolsó előadáson, a kúlaiak kitűnő  Golgotáján is. Ami a többi 
látogatottságát illeti, a szer łbhorvát nyelvű  előadások esetében majd-
nem telt vagy háromnegyed, a magyar nyelv űekében fél vagy negyed 
ház - pedig a belépőjegyeket a Livitica Vas- ás Temperaöntödében 
és a Toza Mariković  Ppületanyaggyárban, ahol sok magyar dolgozik, 
ingyen osztogatják. Meglep ő  a nézők száma Nušić  Gyászoló családjá-
nak run nyelvű  előadásán; persze a dairahot a legtöbben jól isme-
rik, ezenkívül a :ki!ndai Dragan Jović  rendezte. Az uzdiniak fellé-
pésekor viszont a szervezők •gondokockiak egy autóbusznyi román 
nézőről - dicséretes intézkedés, nincs elkedvetlenít őbb, mint viasz-
hangtalanul visszhangzó üres teremben, csak a zsürinek játszani. 
Tördkkanizsán, ahol a tizenhat előadás közül hat kerül színre, láito-
gatottság dolgában állítólag valamivel jdbb a helyzet, s őt az előadá-
sokat követő  beszélgetésekben Is többen vesznek részt. Hogy ez a 
kissé lagymatag érdeklődés mennyire jellemzője az »igazi< fesztivá-
loknak, azt személyes tapasztalatokból sajnos nem tudom, de tartok 
tőle, hogy e téren Is fennáll 'bizonyos rokonság  sz  igazival. 

Na de fainyalgásrtak vagy lekicsinylésnek ne vegye senki, amiért 
>'igazit« emlegetek. Nem egyébért teszem, mint a másság hangsúlyo-
zása kedvéért. Mert az amat őrszínház más, másfajta megközelítést 
követel. Nézőként ás  kritikusként egyaránt. Nem csupán a teljesít-
mények kevésbé rideg ás kevésbé könyörtelen felmérését, hanem a 
különböző  együttesek eltérő  lehetőségeinek figyelembevételét Is, to-
vábbá annak a lelkesedésnek a méltánylását, ami az el őadások sze-
replőit a munkacsarnokban, eladópult és íróasztal mögött vagy éppen 
katedrán eltöltött órák után képes a ».világot jelent ő  deszkákra< szó-
lítani. Ezért nem ülhetünk be amatčrszmnészek előadásaira nem csu-
pán »profijméroével+c, hanem ezért kell még az amat őröknek szánt 
mércét Is kissé »súlycsoportok« szerint módosítani. Ennek ellenére, ha 
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a »csúcsokat< nézzük, akad néhány igazi is. Velük kapcsolatban a 
tünetek is igaziak, korunk színházának jellemz ői. Ilyen a »fizikai 
színház« uralkodása, rendezői koncepciók dominálása a szerzők, vagyis 
a gondolati elemek fölött. Nyilván a hivatásos rendezők közremű-
ködése folytán, különösen szembetűnően a kiikindai Dragan Jovi ć  
rendezéseiben. Jovi ć  Gyászoló családjának, a  keresztujri Djadja ama-
tőrjeinek nagyszerű  előadásában, ugyanis kevés köze van a nuši ći, 
franciásan könnyed szellemességhez: megfogalmazásában Nuši ć  Inkább 
démoni lesz, semmint csipkelődő , a szélsőségesen groteszkké formált 
alakok mintegy a meggazdagodás esélye által emberi mivoltukból 
kivetkőztetve, elveszetten rohangálnak az orok.ölni remélt kastély 
falai között. Kierekeken gördülnek a színfalak, s mintha a kastély 
mindig más részeit látnánk, hol kitágulnak, hol összesz űkülnek - 
nem tudom, eredeti ötlet-e, Vagy másodkézb ől való, sokban azonban 
nekik, meg persze az amat őrszintet messze meghaladó játéknak Is 
köszönhető, hogy a nyelvi válaszfal ellenére végigélvezzük az el ő-
adást. Ugyanilyen izgalmas Jović  másik színpadképe Is: fehérre me-
szelt dróthálón át látjuk Cira és Spira nevetségesen kisszer ű  pap-
háborúját. Nem mindenki »kapsoi ś, vannak, akik kifogásolják ezt a 
közönség és a színészek közötti válaszfalat, akad olyan félig tréfás 
vélemény Is, mely szerint szerepe mindössze annyi, hogy a színpadon 
szabadjára engedett eleven tyúkok a néz ők közé ne repüljenek. Pedig 
igazi funkciója mindenekelőtt egy »tyúkperes, provinciális világ, ma-
gyarán a vidékies korlátoltság j.e]képezése. & ha ezt ,elhatárolja tőlünk 
valami, hát annál jobb nekünk. Harsány és sziporkázó, de kegyetlen 
komédiát Is jelent végeredményben JoVi ć  mindkét rendezése. Petar 
Ujeviić  kulai rendező  viszont Krleža Golgotájával érezhet ően monu-
mentalitásra törekedett, hol dinamikus, hol méltóságteljes tömegjele-
neteivel, melyek nem egy hivatásos színház erejét is próbára tehet-
nék. Sikerül Is megrendítenie közönségét. Függöny után percekig kissé 
»sokko1iak< vagyunk. Késve ébredünk csak rá egyes gyenge pon-
tokra: mindenekelőtt arra, hogy a forradalmi lendület és eltökéltség 
nem csupán hangerővel fejezhető  ki. Ebben azonban része van a 
kikindai színházterem közismerten rossz akuszbikájának Is. Az ugyanis 
nem igazi. Annyira nem, hogy a rendez ők eleve hozzáhangolják az 
előadást. Ezt teszi a Peter Schäffer komédiáját, a Játék a  sötétbent  
bemutató zrenjanini Madách Amat őrszínház vendégrendezője, Fischer 
Károly Is, alighanem ezért lesz az együttes két rokonszenves fiatal 
színésznőjének hangja is kissé élessé. Pedig a játék, főleg ha figye-
lembe vesszük azt a rendkívül nehéz feladatot, ami elé a szerepl ő-
ket Sohäffer formailag ötletes, de a mondanivalót tekintve üres komé-
diájának »láthatatlan sötétsége- állította, akkor a játék nagyon Is 
elismerést érdemeL s őt élvezetes is. Ilyen még a románok gyorsan 
pergő  komédiája (Ion Baiesu:  Lábtörlő), szintén a nyelvi akadályok 
ellenére is. 

Korulbelül eddig tart a színház. Az igazi, vagy majdnem egé-
szen az. Ami mellett az »amat őr inkább csak státust jelöl. A többi: 
tisztes teljesítmény vagy szándék, sãkeres Vagy kevésbé sikeres pró-
bálkozás, lelkesedés, akarás, tétova kezd ő  lépés a színpadon - vagy 
éppen első  kapcsolat kultúrával, művészettel, irodalommal. Meg rié- 
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hány lszigetszerden kiemelked ő  alakítás, esetenként meglep ő, részben 
talán a partnerek er őtlensége miatt különösképpen szembetűnő . 

Vagy vakmerő  sokat akarás. Mint Strindberg tragédiája, Az apa 
a Sremska Mitr<yvtjca-j ifjúsági otthon drámai stúdiói ának el őadásá-
ban. Patikamérlegen mérve nem ez a leggyengébb, mégis a legna-
gyobb melléfogás. Hiszen ugyanez a fiatal együttes, szerényebb vál-
laikozássail, egészen rokonszenves benyomást is kelthetett volna. 

Bár ahogy vesszük. Mert Íme Az apáról egy néz ő  Véleménye is. 
Nem tipikus, nem ez jellemz ő  az előadások utáni feszóla!lásokra, de 
gyöngyszem: igenis helyes volt műsorra tűzni, nagyon Is pozitív da-
rab; főleg az ifjú nemzedék képvisel ői tanulhatják meg belőle - 
legalábbis, ami a férfiakat illeti -‚ hogy a .jövend őbelit ajánlatos 
alaposan szemügyre venni. 

Az előadások után nem sokan maradnak a teremben. Szeren-
. esás esetben harmincan-negyvenen, nyolcan-tízen közülük a látottak-
hoz hozzá is szólnak. Estér ől estére nagyjából ugyanazok. Ideértve 
a zsüritagokat s még néhány céhbelit, akik - kicsit a »laikus« néz ők 
tartózkodása miatt is - némileg »kisajátítják ezeket a beszélgeté-
seket. De azért érdekesek, néla viharosak Is. 

Sokban az őket vezető  idősebb, tapasztalt színházi rendez ő  (to-
vábbiakban: beszélgetésvezet ő) személyének köszönhetően. Igazi »szín-
házi róka, ősz pópaszakállai. Külön színt jelent. Egyéniség. Annyira, 
hogy nem hajlandó, de talán nem is tud lemondani arról, hogy az 
legyen. Önjellemzése sze ű int azok közé tartozik, iakiket a sajtban min-
denekelőtt a lyukak érdeklik. Ritka és nem eléggé méltányolt emberi 
tulajdonság. Régi szereplője ezeknek a találkozóknak; két évig hiány-
zott, annak idején infarktust emlegettek. Örülök, hogy újra látom, 
nem mindenki oru1. »Borsos humora ellenére meghitten családias lég-
kört teremt<, jegyzem fel róla az elején. Sajnos a végére kiderül, 
hogy ez inkább csak szándékában volt. Alighanem ott véti el, hogy 
azt a csipkelődőn közvetlen hangot üti meg, ami jobbára »szakmai 
deformációban« szenved ő  céhbeliek közt válik be Csupán. Mert a 
jelenlévők közül sokan csak a szavakat hallják, de a »melódiát« nem 
érzékelik. Nem érzik, hogy szabadszájúsága és elevenbe vágásai mö-
gött ember- és életszeretet lapul. Ezért a mellre szívások. s a dilet-
tánstünetek felszínre kerülései. 

Mert ezek itt vannak. Bármennyire ugyanúgy nem ugyanaz 
»amatör.< és »dilettáns«, ahogyan a hivatásos m űvész és művészete 
Is dilettáns lehet. Amatőrszínházak esetében pedig még kifejezetten 
gyenge teljesítmények kapcsán Se helyénvaló dilettantizmust emle-
getni. Megint csak a »másság< miatt. Amiért az aimat őrtzmus a dol-
gozó embert aktivizálja, s a művészet passzív fogyasztójából egy m ű-
vészi, vagy legalább annak szánt produkció részesévé teszi, ami akkor 
is bizonyos többletet jelent, ha gyengébb a »profi kultúra produk-
tumainál. Melyeknek az önmagát amat őrként aktivizáló ember ter-
mészetesen szintén fogyasztója lehet. Lehet!  - mert nem biztos, hogy 
az is. Sokszor a szórakoztatóipar fogyasztója csupán. Ám sz igazi 



(nem feltétlenül a »magas+) kultúrával való kapcselatát hátha éppen 
amatőr: aktivitásával alapozza meg. Ezért szemetszúróbb és bántóbb 
az a  dilettantiznius,  ami színpadon kívül  je1entkerlk. Pippen  mert leg-
főbb  veszélye  abban van, hogy a kultúrával való kapcsolatteremtés~ 
nek ezt,. a lehetséges útját torlaszolhatja el. F őleg a túl korán ~- 
16~ és a teljesítményekkel arányban nem álló »múvészí öntudat* 

apódáaként.  Amiből eredően az amatőr néha minden bírálat elvi-
se}és&e képtelenné lesz. Mert bírálni kell.. Bámtilyen »önértéke.< 
legyen pusztán a részvételnek Is, a színház, még ha amat őr Is, vég.-
eredményben produkció. 

Példa bőven akad, vájogathatok: 
Az egyik eset főszereplője, szerepét a színpadon igazán hivatá-

sos szinten oldja meg. Nem Is őt éri bírálat, 'hanem a diszleteket. 
Nehéz eldönteni, giecspairódiát jelentenek-e, vagy csak giccset, még 
a szakértői vélemények is megoszlanak. Beszélgetésvezet őnk az utób-
bira hajlik, véleményét nem rejti véka alá. Enberünk nem hagyja 
magát, ami még nem lenne baj. Csakhogy nem a »vádak ellen véde-
kezik, hanem - s ez már diiletbantizmius - ellenvádat konstruáL 
Türe]metlenüil lapozza fel a már említett közlönyt: lám, ilyen a be-
szélgetésvezető , tegnap például nem átallotta kijelenteni, hogy a »ren-
dezői színház«, a külsőséges fogások dominálása, némileg a rágógumi-
nak arra a tulajdonságára emlékezteti, hogy ideig-óráig elveri az éhsé-
get, de nem lakhat jól.  Ěs  ebben van Is valami. Ám nem ez a fontos, 
hanem hogy emberünk értékes zsákmányként szorongatja a mikro-
font, kivörösödve a magáét mondja. Alighanem olyas valamit ől haftva, 
amit a sportnyelvtél kölcsönözve »kkibsovinizmusnak4< neve żhetünk. 
Hiába: akár jogos a bírálat, akár nem, a »haza becsületét« védel-
mezni kell. 

Vihaposabb  megnyilatkozások Is adódnak. Sbrindberg után ugyanis 
elhangzik, hogy az apa, mármint ą  darab főszereplője, bármemiyíre 
kapitány legyen is, mégsem vidéki osend őrőrmester, ahogyan azt se 
hallgathatjuk e), hogy Laura cipöjének nyolc centi vastag talpát ős 
csípőig »feLsl&ccelt<-c iszoknyáját még a színre hozók sz űkös anylagi 

lehetőségei se indokolbaítják. Pedig az »adagolás« 'kíméletes. Els őként, 
már-már a hagyományoknak megfelelôen, a jelenlévők doyenja mond 
véleményt. Galambősz  ős  galanbszívű. & bár az utána következ ők 
egyre bátrabbak lesznek, a »hóhérmunkai< Így Is a beszélgetésvezet őre 
marad. Azzal kezdi, hogy egész este azon gondolkozott, szóljon-e egyál-
talán. Kétélű  kíuiéletesség. Némi, nem egészen helyénvaló kajánság-
gal méltányoljuk is, de pensze érthet ő , hogy azt a megállapítást, mi-
szerint a lejdb két kopott b őrfotel volt, az érintettek egészen más-
képp. élik át. Mégis, az izzadó, 'fejét vakaró rendez ő-ďőszereplő  »védő-
beszéde.< viszonylag visszafogott, f őleg saját indulatai ellen folytatott 
hősies küzdelme érdemel elismerést. Nem Is vele van baj, hanem aki 
utána következik. Szintén szerepl ője a darabnak, katonaruhában jele-
nik meg az előadás után .-. külön elgondolkoztató momentum: nem 
kis erőfeszítésébe kerülhetett elszabaduím a próbákra ős az előadá-
sokra, ős hogy erre egyáltalán sor kerülhetett, végeredményben felet-
tesei megértéséről tanúskodik. »Néhány szót'< kíván csak szólni, közli, 
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hogy színkritikáii  Is jelentek már meg, majd megkérdezi: talán bizony 
»meg akarják tiltani« nekik, hogy Stilindberget játszanak.  Aztán a 
lényegre tér: ha a darabot hivatásos színház játszotta volna hajszálra 
ugyanígy, bezzeg akkor... de persze aniatõrõkkel nindent lehet. »Ja-
vaslata Is van: nyilvánítsanak minden amatõrszinházat »profinak, 
adjanak a színészeknek fizetést, ős akkor a kritikával Is minden rend-
ben lesz. Megkérdezi, olvas-e színikritikát, Sajnos lehetetlen. Feltar1 
tóztathatatlan, érezhet ően »cukkolja« magát. Beszélgetésvezet őnk is 
hiába próbálja túlharsogvia megkérdezni, valóban hiszi-e, amit mond. 
Tizenegy körül jár, néhányan kiszállingóznak. Félhangosan jegyzem 
meg, hogy legjobb lenne elhagyni a termet. Beszélgetésvezet őnk sze-
rint dehogy hagyjuk,  mot  kezd érdekes lenini. s valóban: második, 
valamivel szelídebb huilámként a felszólaló megpróbálja »megmagya-
rázni« az előadást. Miért volt jó éppen úgy, hogy 5k eijátsották. 
Hivatkozik Az apa egy nemrég látott svéd tévéfilm-változatára is. Kár, 
hogy azt látta csak és nem saját magát. 

Más baj Is van. A résztvevők  nem  látják  egymást. Eljönnek, 
»leadják< a produkdiót, meghallgatják a szakért őket ős »szakért6ket4c, 
aztán hazamennek. Az eredményesen szerepl ő  együttesek a megér-
demelt siker örömével, a gyengébbek jobbára úgy érezve, hogy igaz-
ságtalanul »levágták* őket. Mint a bírósági tárgyalások tanúi, nem 
halihatják a korábbi tanúvallomásokat. Csakhogy amazok legalább 
»fellépésük« után követhetik a tárgyalás további menetét. 

Néha meg éppen két malomban őrölünk. Mint az ujtiolsó előtti 
este Is. Érdekesség: jelen van a látott darab szerz ője Is. Rendezőként 
is egyben. Kényes helyzet: udvarliasság és őszinteség közt kell válasz-
tanunk. Udvarias kezdet után ezúttal Is az utóbbi kerekedik felül. 
Mai témát vesz ugyanis célba a darab, ezen az erényén túl azonban 
kevés jó mondható róla, önkényesen egymás mellé rendelt vígjátéki 
jellegű  és »komoly< <értsd: patetikus) részek váltogatják egymást. 
És a »komdly« részeknél különösen félresiklik, ironikus formában 
még úgy-ahogy elfogadhatnánk őket, de éppen ez az, ami nem megy. 
Általában ibaj van az iróniával, különösen tehetséges amat őr képes-
séginek határai éppen ízt, a »rájátszásnál<, pontosabban annak elmla-
radásában mutatkoznak meg. Sokan közülük mintha nem értenék, 
hogy az elmaradottakat nem kell komolyan venni. És hát a kérdéses 
darab cselskménye Is sokszor motiválatlan, nem egy fordulat önké-
nyes, nehéz mit kezdeni vele. Mindez fokozatasan terítékre Is kerül. 
Magam se állom meg, hogy szóvá ne tegyem, amiért a magnetofon 
szerepe a darabban minduntalan Sarbre Altonai foglyaiit  juttatja 
eszembe. Nem lesz bomba bel őle. Nem éri [készületlenül a szerz őt, 
emlékeztet rá, hogy Sart4re drámáját darabjában emlegetik Is. Ekié-
zést kérek, amiért a kérdéses mondatot el.szalaszbottam. De persze 
ez nem mentség - nem az átvételre, hanem a funkciótlanságra. Vagy 
az erőltetett funkelóra Inkább.  Ezt már csak gondolom, miközben a 
vita tovább pereg. Mert azon sajnos már nem segíthetek, hogy amo-
lyan igazi profi zsigerelősként, végleg ne a darab körül folyjon a 
csatározás - főleg a szerző  és a beszélgetésvezet ő  között, már-már 
a személyeskedés határait súrolón. Aztán a szerepl ők közül feláll egy 
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kislány: másfél órája ül itt, beteg, fáj a toka, nem is vacsorázott 
még. Sok mindent ha1lott már, épp csak azt nem, hogyan játszotta 
szerepét. Ne a darabról beszéljünk tehát. Vagy lita igen, tegyék ezt 
egymás közt a szakért ők, őket az érdekli, hol voltak jók, hl voltak 
rosszak. 

Bizonyos szempontból alighanem igaza van. De persze annak a 
megáflapításnak is, miszerint rniinden színházi el őadás kezdete a da-
rabválasztás. 

Utolsó este. Eredményhirdetés el őtt, Golgota után. A nyitott szín-
padon a darab dís'zletei lhevevnck fest ői rendetlenségben. Köztük egy 
koporsó, fél órája sincs talán, hogy egy megrendít őn ható fáklyás 
tüntetés középpontjában szerepelt. Mozt egyszer ű  fekete deszkaláda 
csak. Rátekintve beszélgetésvezet őnk megkérdezi, feküdjön-e bele a 
tegnapi viharoş  összecsapások után. Nem használ, belefektetik. Fel-
gyülemlett sérelmek csapnak föl, mind többen a »viselkedését« teszik 
szóvá. Pedig úgy látszik, az a baj, hogy nem »viiselkedett«. Hasztalan 
a kérdés, vajon színházról is okvetlenül a referátumok nyelvén kell-e 
beszélni. Nem, ezt nem lehet, rágógumi, Mannequin Piss, s őt homo-
kosok, Így kérem, nem lehet amat őrökkel bánni. )s hát annyi zé-
pet láttunk, nem lehetett volna valami szépet is mondani - mellesleg 
szépet mások éppen eleget mondtak. Hiába, »legnagyobb akadálya az 
amatőrizmus fejlődésének« egyesek szerint éppen ő, a beszélgetés-
vezető . Mosolya széttárt kar, válkándítá's: mit lehet tenni... Aztán 
egy síri hang, miután elmondja, hogy az els ő  este megvonták t őle a 
szót (lehetséges, nem emlékszem rá), arra hívja fel az amat őrszínját-
szók szövetségének jelenlév ő  vezetőit, legközelebbi ülésükön vitassák 
meg a beszélgetésvezet ő  személyének 'kérdését. Nyilván nem lesz szük-
ség rá... 

vek  óta nem volt ilyen jó - állapítom meg távozás közben. 
De 'azért egý kis fanyar mellékíz is megmarad. Na meg a fehérre 
meszelt drótkerítés képe a Papháborúból.  



FAR4GÓ  ÁRPÁD  

MŰKED VELŐ  SZÍNI Á TSZÁSUNK FEL 4 DA TA I 

Az utóbbi időben igen sokat foglalkoznak a sajtóban, a rádió és a 
televízió műsoraiban,  különböző  szintű  tanácskozásokon a műkedvelő  
színjátszással. Szerepét, jelent őségét, létjogosultságát vitatják. Ter-
mészetesen elméleti síkon, gyakran talán túkságo:san is magasrép-
tűen, néha homályos hipotézisek labirtintusába tévedve. Ezúttal, kivé-
telesen, jó, hogy így van. Jó, hogy nem elhamarkodva, felületesen, 
egyik napról a másikra prôbáljuk statikus állapotából elmozdítani 
amatőr színjátszásunkat. Az útkeresés buktatókkal jár, s az átérté-
kelés felgyorsított folyamata minden bizonnyal csak részleges meg-
oldást eredményezne. Azok, akik közvetve Vagy közvetlen igyekez-
nek részt Venni ebben az »útkeresésben«, akik tulajdonképpen élet-
képessé szeretnék tenni múkedvelésüxiket, higgadtan, körültekint ően, 
alapos hozzáállással írnak és beszélnek róla. S ez megnyugtató, biz-
tató jlenség. 

Az eiffizmus szemlélete az elmúlt évek folyamán valamiféle 
kisebbrendűségi kategór'taba sorolta az öntevékenység, az &rim űvelés 
ilyen jellegű  formáját. Elszigetelte, egyszer űen kiszorította művelő-
dési életünkből. Thát egy bénulást kell most feloldanunk, egy ingo-
ványos területen kell megtalálnunk a szilárd, term ő  talajt. Ezért kell 
türelmesen kivárnunk, míg a verbális átértékelés mindent pontosan 
a maga helyére nem tesz, rnííkd ąrelő  színjátszásunk további útját 
meg nem határozza. 

A közelmúltban Varga László, a Tartományi M űvelődési Közös-
ség titkára A m űvelődési öntevékenység új korszaka című  írásában, 
amely a Magyar Szó kulturális és kritikai mellékletében, a Kilátóban 
jelent meg, igen találóan állapította meg: »Zenicán rehabilitálták a 
műkedvelést. Azazhogy pontosabb legyek - egészítette ki el őbbi 
mondatát -‚ a rehabiktáson túl meghatározták társadalmi helyét, 
művelődési és társadalmi funkcióját. 

Ez a pár mondat műkedvelésünk nagykorúságát verifikálja és 
egyúttal messzemenően meghatározza feladatait. Ez lehetne tehát a 
kiindulópont, az a szint, amelyr ől indulni kell. Nem kétséges ugyanis, 
hogy most, miután műkedvelésünk társadalmi funkeiója evidenssé 
vált, minden erőnkkel arra kell majd törekednünk, hogy szellemi éle-
tünknek ezt a jelent ős energiatelepét ésszer űen ki'használjuk. 

KÖZELEBB KERULNI EGYMÁSHOZ 

Feladatvállalásunk  hierarchiájában els ősorban is a műkedvelés 
fogalmának mĆwdesftását kellene elvégezni, az elméleti meghatározás 
szintjéről elmozdítani. Ugyanis, amikor manapság a m űkedvelés fogai- 
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Mát  próbáljuk megfogalmazni, rendszerint  megelégszünk  azzal a pár  
mondattal,  hogy: »A műkedvelésben a természetes játékkedv és a 
művelődési vágy  taláikok  a társadalmi igénnyel, mely így  együtte-
sen  jelentős  népművelői  hasznot hoz, mind a résztvevők, mind a 
nézők,  hallgatók számára.«  

A  műkedveliés  fogalmának összetevői azonban soknemzetiségű  
tartom!ányunkíJy.an  mindenképpen új, lényeges elemmel gazdagodnak. 
Ez pedig nem más, mint 'a műkedvelésnek az a feladata, hogy a Vaj-
daságiban élő  nemzetek és nemzetiségek között szorosabbra f űzze a 
barátság  szálalt,  elmélyítse a testvériség-egység  eszméit.  

Nem  parolákat  kívánok itt most pufogtatni, nem Üres frázisok-
kal, közhelyekkel akarom a műkedvelés   fogalmát  bővíteni. Meggyő-
ződésem, hogy az öntevékenység  különféle  formái az embernek a 
közösségbe  megkapaszkodó 'h'ajszálgyökereit  erősítik, az egymás felé 
vezető , itt nálunk eddig sajnos sok helyütt járatlan utakat  egyengetik,  
teszik  jáihatóvá.  

Színjátszóink  szemlél például, legyenek azok községi,  regfpnális  
vagy tartományi jellegűek,   ez  ideig íz sokban hozzájárultak ahhoz, 
hogy jobban megismerjük egymást, de addig; hogy ezt a kínálkozó 
lehetőséget maximálisan kílhasználjuk,  még mindig nem jutottunk el. 
Az új szemléken alkalom, lehetőség k ínálkozik arra, hogy a műked-
velés fogalmának ezt az Új komponensét a Szó  legnemesebb  értelmé-
ben érvényre  juťtassuk.  

Említsük meg továbbá a Népem költ ője elnevezésű, rangos ha-
gyományra visszatekintő ,  versmondó  vetélkedőt, amelyen szerbhorvát, 
szlovák, ruszin, román  jés  magyar nyelven mondják a vers eket fiatal-
jaink. Ez a rendezvény az utóbbi években a  taitományunkbain  élő  
nemzetek és  nemzetiségek  barátságának  egyik  legszebb  szímbóluma  
lett. Nem  haligathatjuk  el azonban, hogy már évek óta, érthetetlen 
okok miatt, ezt a vetélked őt »elkerülik< a  szabaclkai, zentai  és  zom-
bort magyar  versmondók. Távolmaradásuk okait feltétlenül ki kell 
kutatni. Egyéni sére lmek, szubjektív vélemények nem  ejthe'bnek  fol-
tot ezen a valóban impozáns találkozón. 

Egyszóval: a többnyelvű  rendezvények  az elszigetelődés pilléreit 
döntik le, s műkedvelésünk fogalmának adnak ilyen formában gaz-
dagabb tartalmat. 

EGY  ATRTKELS MOZGÓSĺTŐ  EREJE  

Munkásszínjátszásunk  újjáéledéséről is mind gyakrabban kapunk 
hírt, ami nagyon is lényeges mozzanat, hiszen eddig csupán szórvá-
nyosan, szervezetlen formában, nagy ritkán adtak  életjelet  magukról.  

Zomborban  például még a köztársaság napja alkalmából,. a köz-
ségi  szakszérvezetj  tanács, a művelődési közösség, továbbá a színház 
megszervezte a  munkásszínjátszók, műkedvelćlk  községi találkozóját. 
Ezen a  iszemIén  tíz munkaszervezet műkedvelői vettek részt. A  zom-
bori példa azonban nem rendhagyó jelenség, habár tömegesség sz em-
pontjából  úttörőknek  tekinthetjük őket a műkedvelők mindinkább 
kibontakozó  mozgalmában.  A  törökkanizsai Javan Popovié  Amatőr- 

592  



színház keretében megalakult a magyar színjátszó csoport. A kezde-
ményezők: a munkéfiata}ok - áll a bánáti tudósító jelentésében. 
Ugyancsak érdemes felfigyelni többek között az újViidéld Pet őfi Sán-
dor Művelődési Egyesület, valamint az egyes újvidéki vállalatok között 
létrejött kapcsolatokra, együttm űködésre. 

Sorolhatnánk a példákat, de mivel csupán érzékeltetni akartam 
azt a széles körű  megmozdulást, amelyet az utóbbi id őben amatő.-
róliknél tapasztalîuak, a ki:jegyzett adatok közül talákmra ezeket 
említettem. Mindenesetre nem vitás, hogy műkedvelésünk átértéke-
lése, társadalmunkban elfoglalt Új helye a lehet őségek széles skáláját 
kínálta fel azdknak, akiket eddig igyekeztek távol tartani minden 
kulturális akciótól. Az a bázis tehát, amelyet a liberalizmus hosszú 
esztend ćikön át »1akat< alatt tartott, megmozdult, s egik napról a 
.másiikaia levetette magáról az intézményesített kultúra által neki sza-
bott kényszerzúb'bonyt. 

A legsürgősehb feladat most megteremteni a munkásszínjátszás 
egzisztálásának legelemibb feltételeit. Anyagi alapot kell létrehozni, 
hogy a gyárakban, a vállalatokban az amat őrök megismerkedjenek a 
színjátszás alapvet ő  kérdéseivel, elemeivel, hogy nyilvános szereplé-
sük ne csak ösztönös, rövid lélegzetű  fellbbanás legyen, hanem folya-
matos munka eredménye. 

Szükséges továbbá, hogy a munkásosztályon belül kitapintsuk 
a munkásközönség &dklődésének ipulzusát. Átfogó elemzéssel eljus-
sunk azokig a tényezőkig, amelyek éles válaszfalat emeltek a mun-
kásság ős a színház közé. Tudjuk, hogy a isztmnúvészet - legyen az 
hivatásos vagy műkedvelő  - alapvető  célja: formálnii a közönséget, 
hatni a közönségre! Miképpen valósítsa meg színjátszásunk ezt a ne-
mes feladatot, ha sehogyan sem sikerül emhei{közeihe kerülni azzal 
a másikkal, iigazi közönségével?! 

Ezt a kérdést állandóan napirenden kell tartani, még akkor Is, 
ha hivatásos színházaink teljes egészében még nem jutottak el ennek 
a kérdésnek fontosságálg, megoldásáig. Az orientáció színházainknál 
jelen van, de a végső  cél még meglehetősen messze. Miért ne segítene 
itt Is a műkedvelő  szmnjátszás, hiszen a cél közös? S azt is tudnunk 
kell, hogy szocialista szírhái kultúrát nem épf ťhetünk a szocialista 
munkásság igényeinek, véleményének Ismerete és alkotó közrem ű-
ködése nélkül. 

A munkásszínjátszásnak tehát Újra mozgósító szerep jutott, az 
a feladat, hagy ebben a mi valóságurikban mindenekel őtt az ember 
felé forduljon, turdattormáIó erejét példázza a maga módján. 

AZ ELSZIGETELŐDËS VESZÉLYE 

A jugoszláviai magyar középiskolások tavalyi színművészeti ve-
télkedője után Bognár Antal a következ őket írta a Képes Iďjúságban: 
»Az Idén is láthattunk néhány kiemelked ő  egyéni teljesítményt, egé-
szében véve azonban a vetélked ő  nem haladta meg az előzőek szín-
vonalát. A középiskolás színjátszók munkájának folytonosságát els ő-
sorban azok a fiatalok biztosították, akik évr ől évre ismételten szín- 
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vonalas •alakítással jelentkeztdk, s azok a középiskolai magyartaná-
rok, akik fáradtságot nem kímélve minden 'évben felkészítik tanulói-
kat a vetéJjkedőn való részvételre. S mindez, úgy t űnik, kevés ahhoz, 
hogy egy-egy középiskola szíinjátszásának egyenletes produkciókra 
kötelező  hagyományai legyenek. 

Az értékelés minden 'bizonnyal a stagnálásra, a 'megrekedésre 
kívánja felhívni figyelmünket, s 'arra a keserű  igazságra, hogy Újra 
csak néhány lelkes ember, tanár és diák, a színjátszás fanatfikusai 
őrzik a pislákoló lángot, amely, lévén szó kizárólag a színm űvészeti 
vetélkedőről, valóban Szép, ígéretes kezdeményezést lobbantott életre. 

De mi Is 'van igazában az első  nekilendülések, az akarások, a 
lelkesedések mögött? Meg nem értés, a fiatalok munkájával szem-
beni totális passzivitás, a tantestületek, a m űvelődési közösségek és 
otthonok érdektelensége! 'Mondjuk 'meg nyíltan: középisk'o'lásaink kez-
deményezését nem vettük eléggé komolyan. Dr. Bort Imre már 1 ,969 
májusában, a Magyar Szóban megjelent Középiskolásaink ünnepe 
Becsén című  írásában hangsúlyozta, hogy ezt a kezdeményezst: 
». . . közügyként kellene kezelnünk, s így viszonyulva hozzá, a legje-
lentősebb szellemi megnilvánulásaiink egyikeként kellene számon tar-
tanunk. Ilyenné viszont csakis társadalmi megértéssel válhat.< 

Ágoston Mihály, aki jó néhány írásában foglalkozott a becsei 
vetélkedővel, s 'akitől Igazán sok segítséget kaptak mind a résztvev ők, 
mind a szervezők, a Létünk egyk számában (II. évfolyam, 3-4. 
szám), Közé piskoláinktól  az értelmiségig cím ű  írásában ugyancsak 
rámutat, hogy a ». művelődési program 'megvalósításához nemcsak 
széles körű  szervező  munka kellene, hanem mi,rrd'azoknak a társadalmi 
erőknek az összpontosítása Is, melyeknek ebben erkölcsi (le nem írt, 
és többnyire ki nem mondott) kötelezettségéik vannak. 

Amint látjuk, az alapvető  kérdés a társadalmi elismerés vas-
kapuit döngette eddig. Nem sok eredménnyel. Az elmúlt évek szem-
lélete ugyanis bezárkózottságának elefántcsonttornyábói tekintett csak 
le középiskolása łi,nk megmozdulására, s sznoblsta életfeifogású vért-
jéről sorra lepattant minden bátor hangú !kiállás- ésszer ű , 'alkotó jel-
legű  meglátás. 

A tegnap azonban már mögöttünk vasi, szellemi életünk haj-
szálereiben már nem kékvér csörgedez. A közelmúlt történéseinek 
kráteréből kulturális életünk megtisztulva került ki, és éppen ezért 
merem hinni, hogy középiskolásaink kezdeményezése nem talál süket 
fülekre. 

A diákszínjátszás pedagógiai céljait, feladatait az elmúlt évek 
során szépen, világosan meghatároztuk. Tudjuk, hogy 'a közös munka, 
a közös izgalmak, élmények, sikerek olyan összetartó er őt jelentenek, 
amelyhez hasonlóval az iskolai hétköznapok nemigen rendelkeznek. 
A csoport tagjai azonban nemcsak tárgyai a nevelésnek, hanem kisu-
gárzói egy tágabbra ható pedagógiának, közvetít ői kulturális érté-
keknek, maguk Is tu'diatformáiók egy tágabb közösségben. 

Ezzel a néhány mondattal talán sikerült diákszínjátszásunk tár-
sadalmi szükségszerűségét Is kiniutatni, meghatározni. S most az isko-
láinkon, pedagógusainkon, társadalmi életünkön a sor, hogy az egy- 
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séges  képpé szintetizált elméleti meghatározás eljusson a gyakorlati 
megvalósításig. Hogy diákszínjátszóink valóban közvetít ői legyenek 
kulturális értékelriknek, s maguk is tudatformálókká váljanak sok-
nemzetiségű  közösségünkben. 

Egy dologra azonban felhívnám a flgyelmet. A diákszínjátszás 
nem lehet pardiábs része a vajdasági magyar színjátszásnak. Nem 
tartom helyesnek, hogy szeniJéken középiskoláink együttesei nem 
vesznek részt. Logikusnak tartam, hogy például a zentai gimná-
zium színjátszói ne csak Üjvidéken, az Ifjúsági Tstibüin szíházterméig 
jussanak el, vagy a becsei Ünnepi találkozóra, hanem, mondjuk, a 
TiiszaLi Unnepi Játékokra is! Vagy onnan tovább, a tartományi szem-
lére is! Miért szigetelné el magát diákszínjátszásunk akkor, amikor 
egész műkedvelésünknek olyan nagy szüksége van rá? Gerold László 
ezt Így oga}mazta meg. »Az iskolai színjátszó szakkörök a modern 
dramaturgja műhelyeivé válhatnának, kiegészít ő  szerepük a feladat 
jelentőségét tekintve több lenne egyszerű  mechanikusan értelmezett 
hézagpótlásnál. Irodalmi  múveltségük, kc>rszer űre formált igényességük 
folytán elsősorban a diákokra vár a repertoár és színházku'ltú'ra fel-
frissítése modernizálásának feladata.« 

Műkedvelő  színjátszásunk sztabihzálódási folyamata egyúttal 
még nem jelenti, hogy a megkérd őjelezett kérdésekre már meg is 
adtuk a ieleietet. Legalább is a helyes, a megoldást szorgalmazó fele-
letet. A zöld fény, amely a perifériáról elmozdította az amat őrizmust, 
egyben kötelez is. Kötelez bennünket, hogy a »sokák« kultúrájának 
útjalt sokan és őszinte hozzállássai egyengessük. S odahassunk, hogy 
minden kezdeményezés beleilleszkedjen, szerves része legyen annak 
az egésznek, amit 'műkedvelő  színjátszásnak nevezünk. 
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OLVASÓNAPLÓ  

KÉT  kRITIKA  EGY KÖNYVRŐ L  
KOLOZSI  TIBOR: Szabadkai sajtó (1848-1919).  
Életjel Könyvek 2. Szabadka, 1973. 

RÉGI  SZABADKAI  ÚJSÁGOK 

Természetesen nem az újságok írják a történelmet. Az ember alkotta, csi-
nálgatta történelmét, még miel őtt megtanult volna írni. Az lilás hosszú 
fejlődés vívmánya, nagy idők mutatója, de Gutenberg alig ötszázhúsz esz-
tendeje nyomtatta ki az els ő  könyvet. Ennek a német nyomctásznak köszön-
hetjük, hogy a középkori levélújságok rendszeresen megjelen ő  sajtótermié-
kék lettek. Az első  hetilap német földön 1609-ben indul, 1711-ben Angliá-
ban napilap van, 1780 az els ő  magyar nyelvű  hírlap születésének éve és 
1813 augusztusában lát napvilágot a Novine serbake els ő  száma. Kolozsi 
Tibor könyve a szabadkai sajtóról az 1848-as polgári demokratikus forrada-
lommal kezd ődő , s az első  imperialista világháború végével záródó korsza-
kot tárja elénk. Rövid id ő  és mennyi eltemetett bet ű  és milyen vastag 
könyv! 

Még rövidebb a kor, ha leszámítjuk a császári önkényuralom tizen-
nyolc esztendejét, amikor Szabadkán éjszaîka volt és mozdulatlanság. Az 
1867-es kiegyezés meghozta a politikai zsongást, ám a véres népességének 
94 százaléka ősfoglalkozási színvonalon rekedt külterjes mez őgazdaságból él. 
Nincs ipar, gyér a kereskedelem, fejletlen a közlekedés, az írástudatlanok 
részesedése pedig 82,1 százalék. (Üjvidéken 66,7, Zomborban 7'6;8, Versecen 
70,2 százalék.) Minden vajdasági város Szabadka el őtt halad a kultúra és 
művelődés útján. Az értelmiség létszáma a m űvelt keresked őkkel, iparo-
sokkal és földbirtokosokkal együtt sem több kétezernél. Körülbelül eny-
nyien vettek részt a közéleti küzdelmekben, hiszen a málasztásra jogo-
sult polgárok száma sem érte el a háromezret. Ez a sz űk réteg hozta létre 
1871-ben az elsó rendszeresen megjelen ő  hetilapkat. 

Az alkotmányosság hajnala két pártra szakította Szabadka (szava-
zati joggal rendelkező) polgárságát - írták a kés őbbi évek hírlapjai. A 
Bácskai Ellenőr szerint (1880. november 11.) a porondon poliitikai véle-
ménykülönbségre mutató két Oly tábor jelent meg, amilyent az ország 
Dózsa György óta nem látott«. A szenvedélyes Szabadság (1883. decem-
ber 25.) mérsékeltebben fogalmaz és elítéli az 1367-ben uralomra jutott pol-
gárság jobbszárnyát, mert ők töltötték 'be az állásokat«. Iványi István a 
historikus hűvös nyugalmával s nemesebb célokért le]Ikesülj ő , de gyakor-
lati cselekvésre kevésbé hajlamos kortárs aggodalmával az el őkelő  csalá-
dok egymás közti patvarkodásának min ősíti a hatvanas évek végét jellem-
ző  eseményeket. 

A két Oly tábor' tulajdonképpen a balpártot és a Deák-pártot jelöli. 
Mindkettőben jómódú földbirtokosok és értelmiségiek voltak. Ps mind-
kettőben a földbirtokosoké a vezet ő  szerep. Valójában a polgárság öt szá- 
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zal,éka  szakadt két pártra. Ők politizáltak ás korteskedtek ás a két párt 
között csak közjogi kérdésekben volt ellentét. Ezekhez a kérdésekhez a 
lakosság óriási többsége nem értett. A nagy többség tehát hallgatott, újsá-
got sem vásárolt, hiszen többnyire olvasni sem tudott. Részben ennek kö-
szönheti a szűk földbirtokosok és vagyonos értelmiségi réteg hosszú és Vi-
szonylag zavartalan uralmát Szabadka közé]etében. A kiegyezés után lét-
rejött osztrák—magyar vámközösség a földbirtokosoknak kedvezett: lehe-
tővé tette Ausztria piacain a mez őgazdasági termények konkurrencia nél-
kül való értékesítését, viszont ugyancsak konkurrencia nélkül engedte az 
itteni piacra az osztrák ipari árut, s ez hosszú ideig gátolta Szabadkán a 
gyáripar fejl ődését ás a modern munkásosztály kialakulását. A társadalom 
polarizálódott, de az elnyomottak osztályöntudata rendkívül lassan ért. A 
sajtó az elnyomók érdekeit szolgálta. 

Osztrák piacról a ‚pénz földbirtokosok ás gazdag keresked ők zsebébe 
csorog, ők pedig, belefeledkezve a jómódba, csekély érdekl ődést tanúsíta-
nak az ipari befektetések iránt. Az els ő  komolyabb gyáripari létesítmény 
(Mácskovics Titusz téglagyára) 1877-ben épül, de csak tizenüt év múlva 
érdemli meg, hogy gyúrnak nevezzék, miután Svájci  gápekkel  korszerű -
sítik. Létrejönnek a pénzintézetek, s a gazdasági állapotok zömét »az 
ázsiai viszonyok' megszüntetésére költi az elöljáróság: templomok, papla-
kok, kápolnák épülnek, s később sor kerül a közművekre, iskolákra, de 
ezek az 'építkezések alig hatnak a társadalmi szerkezet 'átalakulására. 
1879-ben Szabadka 56 323 lakosából 820 értelmiségi (tanító, tanár pap, jo-
gász, tisztviselő), 3108 földbirtokos, 613 haszonbérl ő, 2874 iparos (idegen 
munkaerőt alig foglalkoztató kézműves), 438 kereskedő  (boltos, szatócs), 
5621 (!) cseléd és 6490 napsminos. A szociális polarizálódás f őleg az agrár-
népességre vonatkozik: egyik póluson a napszámosok, szolgák, cselédek, 
zsellérek növekvő  tömege, a másikon földbirtokosok és bérl ők, középen az 
iparosok, keresked ők és értelmiségiek. 

Ilyenek hát a társadalmi viszonyok ás a kor sajtója, amelyről Kolozsi 
Tibor hatalmas mennyiség ű  tényanyagot tár elénk. Ez a sajtó a hatalom 
birtokosainak és várományosainak térdekét védi ás szemléletet tükrözi, te-
kintet nélkül arra, hogy egyik vagy másik újság egyik vagy másik id ő -
szakban támadta, vagy pártolta a városházát, képvisel őt, kormányt vagy a 
parlamentet. Ezért nem lehet a dualizmus korának közjogi ellenz őkieske-
déseiből jelen és jövő  számára »haladó hagyományokat lepárolni. A ki-
egyezéssel megtört Bécs iõnkényuralma, tágabb tér nyílt a t őkés fejlődés 
előtt, gyorsúlt a termel őerők növekedése, s ennek eredményeképpen a tár-
sadalom osztálytagozódása, viszont olyan lényeges kérdések maradtak nyit-
va, mint a jobbágyság maradványainak felszámolása, a nemzeti kérdés, a 
felekezeti egyenjogúság ügye, a nagy adók és a katonatartás növekv ő  költ-
ségei, amelyek a kezdet kezdetén mély repedéseket okoztak a kett ős mo-
narchia falazatán. 

Ezek a körülmények - különösen a nemzeti kérdés konkrét helyi 
vetületesi - erőteljesen hatottak a város közéletére, a politikai csoporto-
sulásókra ás nem utolsósorban a sajtóra. Nem az újságok írják a történel-
met, de az eszmék terjesztésében. játszott szerepüket sem tagadhatjuk, és 
az eszmék visszahatnak a történelmi folyamatokra. A régi szabadkai új-
ságok jelentős része a dualizmus láncolatos válságainak mélyülésével és 
a kort jellemző  ebatisztikus magyarosítás er ősödésével táplálta a nemzeti 
kizárólagoság és nacionalista uszítás szellemét. A sajtó híven tükrözi a 
nemzeti kérdéssel szemben tehetetlen uralkodó osztályok jelszavas tobzó-
dását ás ezzel önkéntelenül is ártalmas el őítéletek és téveszmék magvait 
hintegette. A nacionalizmus folytonos b ővülő  újratermelődése bizonyítja, 
hogy a nemzeti kérdés megoldására csak az az uralkodó társadalmi osz-
tály alkalmas, amelynek nem érdeke a kizsákmányolás. A nemzeti kérdés 
tehát az osztályharc kérdése volt ás ebben a vonatkozásban a polgári lapok-
tól a társadalmi viszonyoktól elvonatkoztatott humanista elvek hirdetésén 
túl többet várni sem lehetett. 

Dersi  Tamás írja A magyar sajtó képeskönyvében,  hogy »a sajtó a 
harcban álló osztályok és rétegek ütközeteinek, po]úmiáinak szerepe és esz- 
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köze. A nyilvános szó eszköz az alapvet ő  társadalmi viszony természete-
nek leplezésére, vagy leleplezésére. Marx az osztályharc eszközét látja az 
újságban, Lenin pedig - többek között - kiemeli a kollektív szervezésre 
alkalmas szerepét. Ilyen értelemben osztálytársadalmakban az egymással 
szemben álló osztályok érdekeit ől teljesen független újságok aligha létez-
hetnek. A független orgánumok iránti tévhitek táplálják korunkban is a 
tiszta demokráciával' kapcsolatos ábrándokat ás tágítják a teret a t őkés 

ás egyéb manipulációk előtt. Kolozsi Tibor könyvének erényét som ért-
hetjük meg, ha mondandójút a kor sajátos osztályviszonyaitól elvonat-
koztatottan akarjuk megérteni. 

A dualizmus korában Szabadikánalk nem volt forradalmi munkássaj-
tója. Csak e század tízes éveiben jelent meg a betegsegélyz ő  közlönye, az 
első  helyi érdekvédelmi munkásújság, amely azonban csak az eszmei mon-
danivaló mérsékelésével biztosíthatta zavartalan megjelenését. A hatóságok 
üldözték a munkások máshol megjelen ő, de itt is terjesztett újságjait; eb-
ben részt vett a klérus, és részt vettek a magukat demokratikusnak nevez ő  
polgári lapok. 1885-ben alakult az els ő  munkásszervezet, a betegpénztár 
előhelye; tagjai ellen a Terézegyházi plébánia részér ől a legnagyobb vád, 
hogy a Népszavát olvassák. A polgári lapok a rend őrséget noszogatták, 
nézze meg a postán, hányan járatják a Népszavát. A támadások hisztérikus 
méreteket öltöttek a Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása 
után, amikor megkezd ődött a városban a munkások szakegyleti szervez-
kedése. 1894-ben például a Népszava ás a szakszervezeti lapok majd min-
den számát elkobozták, az olvasókat folyamatosan zaklatta, üldözte a ren-
dőrség. Ez így ment a múlt század alkonyáig. 

A századfordulóra megn őtt a város (lélekszáma 82 122) ás társadalmi 
szerkezete jelent ősen iátalakult. A gazdaságilag aktív népesség csaknem 
negyven százaléka mezőgazdaságon kívüli tevékenységekben dolgozott, a 
gyáripar 5060, a kereskedelem 1741, a lközlekedés 1106 embert foglalkozta-
tott, ezenkívül a statisztika 2337 napszámost ás 2211 házi cselédet mutatott 
ki. Nőtt a munkásosztály súlya Szabadka szociális ötvözetében, s az írás-
tudatlanok részesedése ötven százalék alá esett. Változtak az osztályviszo-
nyok, s ennek következtében a polgári sajtó is differenciálódott. A libe-
rális polgárság szócsöveinek bíiiáló hangja egyre radikálisabb, a felekeze-
ti sajtó viszont egyszerre támadja a »zsidó újságokat' és a »viõrõs szoci-
alistákat., s a izővekvő  zűrzavarba gyakran vegyülnek éles nacionalista 
kirohanások. 

A századfordulón Szabadka közügyeinek intézésére 328 tanácstag volt 
hivatott. Ebből 189 - több mint ötven százalék - föidrbirtekos. Akár Lazar 
Mamužić, akár Bíró Károly ült ia polgármesteri székben, a városi hatalom 
a földbirtokosok kezében volt. A földbirtokosokkal szemben 87 vagyonos ér -
telrniségi és 47 gazdag iparos ás tkereskedó ült a tanácsteremben. Munkás 
egy sem. A hatalom sáncain belül a földbirtokosok lés az ipari, valamint 
a kereskedelmi tőke képviselői között dúlt a harc a befolyásokért. A hata-
lom sáncain kívül nagy ás egyre növekvő  tömegek: a munkásság létszá-
mát 14 500 lélekre becsüljük (eltartottakkal együtt 1k5rffibeW1 30 000 lélek), 
hozzájuk tartozik 10 000 törpebirtokos (eltartottakkal együtt mintegy 25 000 
lélek), továbbá a bizonytalan sorsú, mintegy 12-13 000 lélekre tehet ő  kis-
polgárok, akik szinten nem gyakorolhattak hatást som a városi, sem az 
Országos politikára. 

Századunk els ő  évtizedében ez a hatalmas tömeg döngeti a várospoli-
tika ódon építményét. Belül már nemcsak a hivatalokért megy a játék, 
hanem vállalkozásokért, befektetésekért, koncessziókért. Közben a hatalom 
sáncain kívül egyre hangosabban követeli a nép a választójogot. Ilyen tár -
sadalmi adottságok között s ilyen politikai harcok közepette jelentkezik a 
szabadkai újságírásban az új, friss ás radikális polgári irányzat, amelynek 
vezéregyénisége a fiatal Fenyves Ferenc. Az ő  nevéhez fűződik a szabadkai 
újságírás csúcspontja az els ő  világháború előtt. Fenyves Ferenc 1908-ben 
túllépett az ellenzékiesked ő  függetlenségiek szűkülő  körén, 1913-bari a 
munkásotthonban tartott előadásokat ás - kevesen tudják róla - a szoci-
áldemokrata párt szervez ő  munkájában vett részt. Azonban el őször és utol-
jára került közvetlen kapcsolatba a munkásmozgalommal. 
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Jelképesen vele és a  Rácsmegyei Naplóval  zárul a szabadkai újság-
írás történetének els ő  fejezete és ugyancsak vele és a  Búcemegyei  Naplóval 
kezdődik majd a második fejezet, amelynek  föltárását  és megírását szin-
tén  Kolozsi  Tibortól várjuk. A történelmet nem az újságok írják, viszont 
nélkülük nehezebb, sokkal nehezebb lenne nyomon követni a volt idők  
társada]ani-történe]ani  folyamatait. A sárguló lapok hatalmas mennyiség ű  
tényanyagot tárolnak ás sajátos üzeneteket  ítovábbítanak  a jövőbe. A sza-
badkai újságok története  Szabadka  helytörténetének  és művelődéstörténe-
tének szerves része. Feldolgozása közelebb visz bennünket .a gazdasági tör-
ténet megírásához 'és a társadalmi viszonyok fejl ődésének teljesebb meg-
értéséhez, mélyebb elemzéséhez. 

Nagy munka van ebben a könyvben. A szerz ő  rendkívül ellentmon-
dásos korszakhoz nyúlt és teljességre törekedett. Az ért ő  bírálat dönti majd 
el, hogy ez mennyire sikerült neki.  

PETKOVICS  KÁLMÁN 

NÉL KÜLÖZHETE TLEN FORRÁSMŰ  

Előttünk van  Kolozsi  Tibor terjedelmes műve a szabadkai sajtó els ő  idő-
szakárúl,  a régi lapok története, kezdve a negyvennyolcas Honunk Állapo-
tától a XX. század modernebb újságaiig. Ez a könyv voltaképpen felöleli 
minden egyes lapnak a történetét, amely Szabadkán megjelent az Osztrák—
Magyar Monarchia bukásáig, tekintet nélkül arra, hogy csak rövid ideig 
élt, vagy padig hosszú éveken át fenntartotta magát. Mert ebben a hetven 
esztendőt felölelő  időszakban előfordult mindenféle eset, nemcsak különös, 
hanem szinte érthetetlen is. A Postakürt 1886-ban jelentkezett és  mindjárt  
meg is szűnt, az 1896-ban indult Bácskai Híradó csupán  harmadik száanáig  
jutott el, egyes más lapok pedig évtizedeken át megjelentek, bár jelenték-
telen volt a példányszámuk, és igen  kisszámú  az olvasóközönségük. Ele-
gendő  megemlíteni a Szabadkai Közlönyt, amely 1876-tól, a nehéz ségekkel 
dacolva, megszakítás nélkül megjelent egészen az els ő  világháború végéig. 
Mindezek a lapok  Kolozsi  művében a maguk külön története kere tében 
mutatkoznak. Mindegyik külön-külön elevenedik meg a szemünk el ő tt, be-
leértve azokat a kö rülményeket is, amelyek megindításához és megsz űnésé-
hez vezettek, azokat a célokat is, amelyeket induláskor zászlajára t űzött, 
és a valóságos irányzatot is, amely megmutatkozott ha sábjain. Valamennyi-
nek kidomborodik a maga egykori politikai profilja,  bela Kolozsi  széles 
körű  tájékozottságának. Ez különösen vonatkozik az Úgynevezett politikai 
lapokra, amelyek a letétbe helye zett óvadék ellenében nyíltan kifejthették  
véleményiiket,  és amelyek ezt a megfizetett jogukat  feltiüntették alcíműk-
ben is ("Politikai napilap, vagy pedig "Politikai, közművelődési ás köz-
gazdasági közlöny). Ezeknek különleges fi gyelmet szentelt  Kolozsi,  bele-
illesztvén Őket a Városi és állami politika jól megvilágított keretébe. E 
lapok közül csupán egyeseket említek a kilencvenes és a kilencszázas 
évekből, amelyeknek a bemutatásával  Kolozsinak  sikerült felidéznie egy 
egész, széleskörűen kibontakozott mozgalmat. 

Ezekben az években egyrészt megindult a harc a haladó polgári re-
formokért, másrészt pedig jelentkezett az osztályjelleg ű  munkásmozgalom,  
amelynek akciói egyre szervezettebbé és erőteljesebbé váltak. De nem en-
nek a mozgalomnak a sajtójáról van szó, hanem éppen ellenkez őleg, ar-
ról a sajtóról, amelynek az volt az alapvető  feladata, hogy meggátoljon 
mindenféle haladó jellegű  megmozdulást, és visszaszorítsa a  szociiáldemok- 
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ráciának  a tömegekre gyakorolt minden er ősebb hatását. A kilencvenes 
években a Néppárt (eleinte Katolikus Néppárt) szárnyai alatt tevékeny-
kedett ez a sajtó, ás a polgári házasság intézménye volt a legfels őbb cél-
pontja. A kilencszázas években aztán a Katolikus Népszövetség és a ke-
resztényszocialista párt védőszárnyai alatt közvetlen harcba bocsátkozott az 
osztályjellegű  munkásmozgalommal. Kolozsi leleményes megfogalmazásá-
ban a Subotiéke novine (1893-1298), valamint a Szabadka és Vidéke 
(1893-1905) című  lapok ugyanannak a társadalmi-politikai akciónak a 
közltönyeiként mutatkoznak meg, nem pedig mint különböz ő  oldalakon, 
egyrészt magyar, másrészt pedig buriyevác—szer.b vonalon jelentkez ő  újsá-
gok. Mindkét lap egyformán polgári, klerikális és konzervatív. Ez a bunye-
vácok, szerbek és magyarok sajátos szövetsége. Kolozsi meggy őzően bemu-
tatja, hogy az életet nem lehet leegyszer űsített kaptafákra húzni, mert ha 
ennek az id őszaknak a Subotičke novinéjét úgy értelmezzük, mint a bu-
nyevác—szerb együttm űködés kifejezésre jutását, akkor a Szabadka ás 
Vidékéről is úgy kell tárgyalnunk, mint a bunyevácuk és magyarok közötti 
együttműködésről. Ezt a mozzanatot dokumentumokkal is alátámasztja. 
Ezek arról tanúskodnak, hogy a Suboti čke novine nevében, amelynek egy 
pap, Miaden Karanovi ć  volt a szerkesztője, ős amelynek munkatársai között 
számos bunyevácot találunk, a Néppárt budapesti vezet ősége tette le az 
óvadékot, a Szabadka ás Vidéke kaucióját pedig a Mamuži ć  testvérek, Ma-
tija Mamužić  prépost-plébános és Berico Mamužić  gimnáziumi tanár fizet-
ték be. Ehhez hozzá kell tenni még azt is, hogy a Szabadka ás Vidéke szer-
kesztőségének tagjai sorába tartozott Ilija Kujun.dži ć  és Mijo Mandić  is. 
A kilencszázas években megindult lapok igen szoros kapcsolatban álltak 
azzal a törekvéssel, amely Szabadkát Dél-Magyarország katolikus akciói-
nak központjává Igyekezett tenni. Ekkor került sor a Szent Antal nyomda 
megalapítására, amely kiadóvállalatként is m űködött, és több lap Is In-
dult; ezek közül legjelent ősebb a Bácskai Napló és a Nak noviine, a ke-
resztényszocialista párt orgánumai. A kilencvenes években a Suboti čke 
novine még bizonyos bunyevác és szerb nemzeti követeléseket is zászla-
jára tűzött (a Szabadka ás Vidéke jóindulatú helyeslésével), most pedig 
egyre inkább a munkásellenes magatartás jut túlsúlyba, amely a munkás-
ünnepségek, -gy űlések és -sztrájkok elleni heves támadásokban ig kife-
jezésre jut. Kíméletlenül támadják az osztályjelleg ű  munkásmozgalmat mint 
a romlott zsidók és más lelkiismeretlen ámítók lég harácsolók eszközét. 
Mindkét lap élvezi a hatóságok támogatását, és zavartalanul megjelenik 
az első  világháború végéig. 

A könyvben a lapok a jobb áttekinthet őség kedvéért több csoportra 
vannak osztva - társadalmi és politikai lapok, Ifjúsági lapok, sportlapok, 
alkalmi lapok stb. -‚ s ez a könyv végén található sajtóáttekintéssel ás 
lajstrommal valóban megkönnyíti az eligazodást ebben az óriási anyag-
ban. A csoportosítás keretén belül a lapok abban az id őrendi sorrendben 
jelentkeznek, amilyen sorrendben megjelentek, mindegyik külön-külön, 
keletkezését ől megszűnéséig. Ez a szerkesztési mód némileg megnehezíti a 
helyzet horizontális felmérését, a lapok egymás közötti kapcsolatának, va-
lamint az akkori kort foglalkoztató éget ő  kérdések iránti egyidej ű  viszo-
nyulásának áttekintését. Hangsúlyozom azonban, hogy Csupán némileg, 
mert ebben a formában ig elegend ő  alkalom van arra, hogy legalább a 
legfontosabb kérdesek tekintetében több lapban egdej űleg, iéspedig hosz-
szabb idoszakori ét kísérni lehessen az iálláspontok alakulását. Kolozsi fel 
is használta ezeket a lehetőségeket, amikor például bemutatta az apáca-
kérdés kibontakozását, vagy a szabadkai gimnázium jellege körüli harcot. 
Ezek az égető  kérdések, különösen pedig a nemzetiségi kérdés, amely 
sohasem került le a napirendről, Kolozsi külön laptörténeteit szilárd, szer-
ves egésszé egyesítik. 

Kolozsi  művével kapcsolatban rá kell mutatni arra is, hogy milyen 
körülmények között végezte el kutatómuxikájiát, mert ezek a körülmények 
sok tekintetben jellemzőek arra a helyzetre is, amelyben jelenlegi kultu-
rális tevékenységánk kibontakozik. 

A Szabadkai Városi Könyvtár sohasem dicsekedhetett gazdagságával, 
ős Kolozsi már előre is tudhatta, hogy ebben az intézményben csupán ke- 
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vés régi lapot, hiányos gyűjteményeket, no meg valamennyi bibliográfiai 
és más útmutató adatot találhat, mindössze annyit, amennyire feltétlenül 
szükség van, hogy el lehessen indulni egy messzire vezet ő  és hosszan tartó 
kutatóútra. A régi szabadkai lapoknak abban a gy űjteményében, amely 
egykor Joso Šokčić  újságíró magántulajdonát képezte, és amely ma a 
városi múzeumban található meg, a régi sajtónak csupán egyes példányai-
hoz juthatott hozzá. Ha ehhez hozzávesszük még azokat a példányokat is, 
amelyeket egyes régiséggyűjtők őriznek féltékenyen, már fel is soroltuk 
mindazokat a forrásokat, amelyekb ől itt helyben alapvető  anyagát me-
ríthette. 

Bibliográfiai és egyéb támaszpontok szintén sz űkösen találhatók vá-
rosunkban.  Iványi  István Szabadka szabad  királpi  város története című  
művében (Szabadka, 1886 és 1892) csupán negyvennyolcból a nyolcvanas 
évekig dolgozta fel a sajtót, és kés őbb nem is tért vissza erre a kérdésre. 
Bács-Bodrog vármegye monográfiája (Budapest, 1909) nem foglalkozik 
olyan részletesen a sajtóval, mint ugyanennek a sorozatnak egyes más 
monográfiái.  Militar Triva ‚tampa  u  Vovodini.  Pre  gied istorijske grade  
című  művében (Novi Sad, 1940) csupán lapok jegyzékét találjuk, közelebbi 
adatok nélkül. A bunyevác szerz ők esetében som jobb a helyzet. Szemlél-
tetésképpen hadd említsem meg Ivan Kujundži ć  Bunyevác —sokác bibliográ-
fiáját  (Bunjeva čka—šoka čka bibUograýija,  Zag.reb, 1969), amely a mindösz-
sze mintegy tíz régi bunyevác lapról szólva meg som említi a Katoii čki 
pučki savez című  lapot, a Subotiéke novinét pedig, noha megvan Szabad-
kén, tehát Kujundăić  átnézhette volna, egyáltalán nem dolgozta fel. 

Csupán a történelmi levéltár nyújthatott Kolozsi számára nagyobb 
mennyiségű  megbízható adatot. A régi iratok között ugyanis megvannak a 
lapok indítására vonatkozó bejelentések, valamint a polgármesternek a Bu-
dapesten székelő  belügyminisztériummal, továbbá a szegedi ügyészséggel, 
azaz a sajtó kérdéseiben illetékes hatóságokkal folytatott levelezése, s ezek 
alapán sikerült megvilâgitam sok homályos mozzanatot és megállapítani 
sok ismeretlen tényt, no meg teljesebb képet kapni a valaha annyira dics ő-
ített sajtószabadságról. Ennek a levéltári munkának az eredményei külön 
értéket adnak Kolozsi művének. 

A szerzőnek azonban el is kellett utaznia Szabadkáról a nagyobb köz-
pontokba. Az újvidéki Marica srpska, a szegedi Somogyi Könyvtár, vala-
mint a budapesti Országos Széchenyi Könyvtár anyagát böngészve, kataló-
gusait átfésülve és a régi bibliográfiákat átlapozva, teremtette meg azt •a 
szintézist, amely formát öltött az el őtti' fkv ő  műben. Ez a munka nem 
volt konnyű , az effajta munka határtalan türelmet és szeretetet, kitartást 
és jó idegeket követel, mert napokon és hónapokon át kellett lapozgatni, 
olvasgatni a régi újságokat és okmányokat, jegyzeteket készíteni és rég-
zíteni, megoldani számtalan apró, lényegtelen kérdést az egyes számok 
vagy évfolyamok számozásávalkapcsolatban, s ugyanakkor figyelemmel 
kísérni a lapok életében bekövetkez ő  minden tartalmi, technikai és egyéb 
változást, s emellett ébren elemezni, észrevenni a lényeges vonásokat, és 
egyetemesebb jellegű  következtetést leszűrni belőle. E munkája alapján a 
szerző  helyreigazíthatott sok eddigi téves adatot, és felfedezhetett számos, 
régebben ismeretlen lapot, amelyek hosszú id ő  után most az ő  könyvének 
oldalain jelentkeznek először. Ezért nyugodtan elmondhatjuk, hegy Kolozsi 
adta kezünkbe a régi szabadkai sajtó els ő  teljes áttekintését. 

Magától értetődik, hogy ebben a munkában a szerz ő  ki van téve 
annak, hogy egyes lapokról mégsem •szerez tudomást. Kolozsival is meg-
történt, hogy egyes lapokat csak akkor fedezett fel, amikor a kézirat mér 
a nyomdában volt. Ennek ellenére ezek íz belekerültek a sajtótörténetbe, 
és csupán az okoz némi zavart, hogy ilyenformán egyes esetekben bizo-
nyos ellentmondás mutatkozik a régebbi adatok kiegészítése iés helyreiga-
zítása folytán, egy betoldás pedig - a legvégén - megbontja a könyv 
szerkezetének egységét is. Megtörtént azonban az is - sajnos, igen nagy 
kár érte, de már nem lehetett semmit sem tenni -‚ hogy az 1873-ben meg-
indult Szabadka című  lappal kapcsolatban Kolozainak meg kellett eléged-
nie a szűkre szabott feldolgozással, mert egészen a legutóbbi napokig csu- 
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pán egyetlen példányról volt tudomása, ma pedig már tudjuk, hogy a 
kalocsai könyvtárban megvan e lapnak mind a három  évfolyama.  

Végül pedig még két dolgot kell megemlíteni.  
Kolozsi  művében a  megelevened  személyiségek nemcsak mint nevük  

visel&i  jelentkeznek, hanem mint élű  emberek, életrajzi adatokkal és jel-
legzetes magatartásuk bemutatásával. A tanárok, ügyvédek, papok, bírók, 
tisztviselők, tekintélyes polgárok, nyomdászok ás hiva tásos újságírók egész 
sora vonul el a szemünk előtt, egyszóval mindazok, akik lapot indítottak, 
szerkesztették és másokkal töltötték meg oldalak. Ezenkívül a könyvhöz 
hozzátartozik egy bőséges szemléltető  anyag is: okmányok  fakszimiléje,  
régi lapok  cisnoldalainak  fotográfiája, egykori szerkesztők képe, s mindez 
még vonzóbbá, érdekesebbé teszi a kötetet. 

Azok a jelentéktelen hibák, amelyek itt-ott bent maradtak a kötetben 
részben elírás, részben  sajtóhiba  folytán, semmivel sem csökkentik  Kolozsi  
munkájának  iértékét,  amelyet minden bizonnyal kezükbe kell venniök a 
jövőben mindazoknak, akik Szabadka  múltj;át !kutatjEák,  mert az adatok 
gazdag tárát találhatják benne. Túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy ez a 
szép kiállítású, vaskos könyv értékes hozzájárulás városunk történetének 
feldolgozásához, s új fejezetet nyit az  Ëletjel  mindjobban kibontakozó 
kiadói tevékenységében. 

FORGÁCS ISTVÁN 

A BIBLIOGRÁFIA DICSÉRETE 

JUHÁSZ GÉZA: Könyvek országútján.  

Forum, Üjvidák,  1973. 

Juhász Géza nem éppen  »há]ás  témához nyúlt e könyvében. Könyvkia-
dásunk »termelési grafikonja», a hazai magyar írók megjelenési lehet ő-
ségeinek, az irodalmi alkotómunka anyagi vonatkozásainak elemzése, a 
könyvforgalmazás, a  könyvpiac,  a behozatal és kivitel s még sok ehhez 
hasonló  -  mind olyan kérdés, amibe mindannyian nap mint nap k ikerül-
hetetlenül belebotlunk, de amivel mindmáig alig törődtünk, hacsak nem 
alkalmi viták ás rögtönzött értekezletek szintjén. Mindezeket a kérdéseket 
kissé arisztokratikus fölénnyel a »könyvbürokrácia körébe utaltuk, 
noha tuda tában voltunk, hogy irodalmi életünk egzisztenciálisan fontos 
kérdéseiről van szó. Bibliográfiai  számvételről,  a számadatok és mutatók  
tanulságairól,  az Irodalom mennyiségi határozóiról szinte illetlenség szám-
ba ment szólni szubtilisebb kritikuskörökben, hisz az irodalom e " teehná-
kainak« minősített aspektusa ugyancsak mellékesnek látszott az ontoló-
giai, esztétikai, fenomenológiai, etikai stb. tekintetek mellett szellemi pro-
dukciónk vizsgálatában. 

Pedig hogy  mennyire nem csupán gyakorlati-technikai, irodalomszo-
ciológiai vagy anyagi szempont érvényesül a táblázatokban ás kimutatá-
sokban, s hogy  mily kevéssé  csak statisztikai célzatok vezették a szerz őt, 
erre bizonyíték lehet mindjárt a sorrendben első  cikk, melynek  hátterében  
felsejlenek  háború utáni fejlődésünknek és Irodalmi kultúránknak, vala-
mint a velünk együtt él ő  népek és nemzetiségek  kölcsörlösségének  a kérdé-
sei, egyebek mellett azoknak az átmeneti sikertelenségeknek a képe is, 
amelyek a nyelvek, műveltségtartalmak,  irodalmaik kommunikációjában  kö-
vetkeztek be kulturális koncepcióink bizonytalanságai, felületességei, kö-
vetkezetlenségei miatt. 
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Ennek illusztrációja lehet például Juhász kÖnyVének  az az adata, 
hogy a felszabadulás utáni első  évtizedben (az anyagiaktól és a fordítói 
kádertől függően) a jugoszláv népek irodabnának magyar bibliográfiája 
folytonosan eme1kedő-nJLvekvő  tendenciát mutat (1946:1, 1947:4, 1948:9 stb.), 
hogy aztán a hatvanas években az évi húsz-harminc körüli számban álla-
podjon meg. (A rekordév 1964, amelyben harmincnégy jugoszláv szerz ő  mű-
ve jelent meg magyarul. Ezt a számot a hazai magyar szerz ők csak 1969-
ben ős 1970-ben érték el, illetve haladtak meg.) Ezzel szemben a jelzett 
negyed évszázadban csupán évi 1,25 jugoszláviai magyar könyv kerül for-
dításban a szerbhorvát, macedón, szlovén stb. olvasó elé. Juhász könyvé-
nek mindenképpen erényei közé tartozik, hogy ezekkel az adatokkal nem 
hagyja magára az olvasóját, s nem rejtetten, a szárnak útveszt őjébe bur-
koltan adja közre adatait, hanem világos és egyértelm ű  kommentár kísé-
retében, amely azonban mentes tud maradni mindenféle belemagyarázó, 
mentegető  vagy elmarasztaló szubjektivizmustól: »Ha íróink jugoszláv - 
szerbhorvát, szlovén, macedón - nyelven megjelent bibliográfiáját vizsgál-
juk, azt találjuk, hogy ezen a téren az els ő  évtized jóval nagyobb ered-
ményeket hozott, mint a második. Eszerint 1945 és 1957 között az iõsszesen 
megjelent 68 könyv közül 13 jelent meg szerbhorvát nyelven iés szlovénul, 
tehát gyakorlatilag minden ötödik jugoszláviai magyar könyv! A második 
évtized fordítói termése ezzel szemben mindössze 17 (a 277 dinszóból), ami 
azt jelenti, hogy a jugoszláviai magyar íróknak csak minden tizenhatodik 
könyve jutott el a három délszláv nyelv egyikén a nápessebb hazai olva-
sóközünséghez! Mondanunk sem kell, milyen kiáltó ellentmondásban van 
ez a jugoszláviai magyar irodalom fejlődésével, épp az utóbbi évtizedben 
elért mennyiségi és min őségi szintjével, ami azonban csak a legutóbbi id ő-
ben kezd az ország szélesebb irodalmi és kulturális közvéleményiében tuda-
tosodni.' Ezek a szavatk nyilván már nem a kiadó profi-gondjait fejezik 
ki, hanem a jugoszláviai magyar irodalom pulzusát tapogató emberét is. 
S nemcsak a hazai magyar irodalomét, hanem a magyar nemzetiségi kul-
túráét általában, hisz ugyancsak ilyen egyértelm űséggel foglal állást a 
könyv Írója »nemzetiségi kultúránk, szellemi életünk deformálódása» el-
len, ami főleg abban nyilvánul  meg, hogy műveltségünk alapszínét az iro-
dalmi (szépirodalmi) produkció határozza meg, noha értelmiség űnk, tudo-
mányos kutatóink számának örvendetes gyarapodása lehet ővé teszi, sőt 
megköveteli, hogy könyvkiadásunk legalábbis tudomásul vegye e meg-
változott állapotokat: »Elegend ő  lesz talán megemlíteni, hogy eleddig pél-
dául teljességgel megoldatlan a Hungarológiai Intézet kutatói programja 
keretében készülő  jelentősebb műveik könyv alakban való publikálása is. 
De emlékeztethetünk arra is, hogy a Forum - eddigi alapvet ő  tevékeny-
sége mellett - máris magára vállalta a két háború közti jugoszláviai 
magyar irodalom legjobb alkotásainak kiadását (Hagyományaink sorozat), 
továbbá az irodalom- és kultúrtörténeti szempontból jelent ős, nemzetisé-
günkkel ás szűkebb hazánkkal, Vajdasággal vonatkozásban lév ő  régi szö-
vegek, illetőleg Úörtéhelmi és művelődéstörténeti hagyományainkat feltá-
ró mai tanulmányok, kismonográfiák kiadását (Kövek sorozat), de foglal-
kozik képzőművészeti kismonográfiák, albumok stb. sorozatos megjelenteté-
sének tervével is. Nem vitás tehát, hogy nemzetiségi kultúránk sokoldalú 
kibontakozása jelentős mértékben függ attól - természetesen egész sor 
más tényezőtől is -‚ hogy a könyvkiadás utat tud-e nyitni a mind szer-
teágazóbb és sokrétűbb magyar nyelvű  szellemi tevékenység, alkotómunka 
előtt, esetleg módot talál serkentésére is.< 

Ugyancsak a kérdések elevenjében jár Juhász, amikor a hazai magyar 
Írók munkafeltételeiről beszél, a szűk kiadószempontokat mell őzve, terhes 
számadatok nélkül. Egyik alapvető  tétele a következ ő : ahhoz, »hogy a ju-
goszláviai magyar irodalom valóban jelen legyen mind a jugoszláv, mind 
a magyar irodalmi életben, a köztudatban, az olvasók tudatában, attól a 
jelen pillanatban még elég messze vagyunk.. Ezt a tételt vezeti be, illet-
ve követi az a felIsmerés, hogy irodalmunk kifejez ő  eszközei, hagyomány-
világa ás örükölt formakincse révén az »egyeternes« magyarirodalom része, 
de tematikai kötöttsége, eszmei tájékozódása, ízlésvilága ás irányzatai a 
jugoszláv népek irodalmához közelítik. Juhász példákat hoz fel: antoló- 



giaszerkesztők,  kritikusok, irodalomtörténészek vitatkozására emlékeztet a 
nemzetiségi irodalmak helyének-hovatartozásának kérdésében. Érzésünk 
szerint azonban szerz őnk adós marad egy új minőség szernliéltietésével és a 
belőle adódó következmények levonásával. Lélektanilag hiteles, társadalmi-
lag pontos s művészileg is meggyőző  Desanka Maksimović  Juhász könyvé-
ben idézett esszéje Laza Kostióról, amelyben az író tragédiiájiát, »mérge-
zett« jellemét abból vezeti le, hogy »nem volt hazája és nemzeti jellegze-
tessége, s nem volt olyan hierarchia, melybe tenm'észetszerűen beleilleszked-
hetett volna...- Az analógia mégsem bizonyít meggy őzően, noha tagad-
hatatlan, hogy az elmúlt hiárojm évtizedben lehettek, voltak is helyzetek, 
amelyekben talán így szemlélhettük magunkat. Mégis - részben egyetértve 
a szerzővel, részben opponálva példájával - a jugoszláviai magyar irodal-
mi életnek és a szellemi alkotómunkának egy Új kvalitására figyelmez-
tetnénk ezúttal: a nemzetiségi (hangsúlyozottan: nem kisebbségi)  táviataira, 
ígéreteire, jovlojére, ami a Kostić  korától erősen elütő  módon a »nemzeti 
jellegetesség, az autochton vonások érvényesítését jelent ős mértékben 
teszi lehetővé. Ezt kell hát tudatosítani, láttatni, érzékeltetni... 

Juhász jelentős információs értékű  adatai ezek vlégiggondo]ására is 
alkalmat nyújtanak. Ne keressük ezúttal, hogy ő  maga mindezt végig-
gondolta-e, azt Se, hogy közölt jegyzékei kielégítenek-e mindenfajta bib-
liográfiai-szaianai követelményt. A könyvnek nem is célja, hogy messze-
menő  kombinációkba, sejtésekbe, táviatokba bonyolódva tárgyalja anyagát. 
A szerző  az »adat és anyag» ilögzutésében jelölte lel feladatát, s ezek 
regisztrálása sokszor fontosabb, mint a lehet őségek vagy elgondolások mér-
legelése. Amit viszont Juhász könyvének a konkrétumai nyújtanak címek-
ben, számokban, összegezésekben: minderre nagy szükségünk van múltunk 
értékelése s jövőnk határozottabb kijelölése érdekében. Ez az oka, hogy 
alkalmi jegyzetünkben többet szólunk a könyvnek err ől a részéről, mint a 
szerző  esszéiről s tanulmányigényű  kritikáiról. 

SZELI ISTVÁN 

EGY ÚTTÖRŐ  KIADVÁNYRÓ! 

Hej, széna, széna. 120 vajdasági magyar gyerimekjátékdal. Gy űjtötte dr. 
Burá.ny Béla. 
Zentai Múzeum, Zenta, 1973. 

Az utóbbi években hatalmas mér-
tékben fellendült az érdeklődés a 
jugoszláviai magyar folklór iránt; 
terepi gyűjtő4n-iunkáról, sokéves 
gyűjtőutak anyagának rendezésér ől, 
megjelent gyűjtésékről és népkölté-
szetiink problematikájiát tárgyaló 
elemzésekről gyakran olvashat az 
érdeklődő  a tudományos publikáci-
ókban, vagy lapjaink hasábjain. S 
hogy ez a szokatlan érdeklődés nem 
indÓklatlan, azt számos kiadvány 
bizonyítja: gondoljunk csak az Idő , 
idő, tavaszidő  című  válogatásra, 
amely úttörő  jellegű  volt: sok ér-
tizeddel ezel őtt megjelent gyűjtő- 

seikből,  sárguló folyóiratok hasábja-
iról, sokszorosított 'kiadványok lap-
jairól mentett át egy szerény csok-
rot a jugoszláviai magyarság nép-
költészebéb ől. A szakmabeliek ter-
mészetesen tudták, hogy a jugoszlá-
viai magyarság folklórja nem ve-
szett el, s bár a nemzedéki hagyo-
mányozódás folytonossága napjaink-
ban korántsem olyan töretlen, mint 
volt évtizedekkel ezelőtt, az egye-
temes magyar folklórkincs változa-
tokban élő  alkotásai nálunk ugyan-
úgy megtalálhatók, mint más ma-
gyarlakta területeken. Az Idő, idő  
tavaszidő  elsősorban a nagyköz5n- 
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ség  és a szkeptikusok előtt bizonyí-
totta be, hogy nhaliadáért vagy 
nneséért nem kell ö1tétlenül er-
délyi gyűjtésekhez folyamodni; az 
egyetemes magyar baUndakínes szép 
változatai találhatók meg még ma is 
a dél-bánáti székely településeken, 
nmese pedig szinte mindenütt 
gyűjthető, ahol hazánkban magya-
rok élnek. Bori Imre kis antológiá-
ját Újabb kiadványok követték, egy 
évre M megjelent a kopácsi népme-
sék gyűjteménye, Katona Imre Sár-
kányölő  ikertestvérek című  kötete, 
amelyben nem egy olyan változat ol-
vasható, amelyet a magyar 'meseti-
pológia a legősibb rétegbe sorol. Pe-
navin Olga reprezentatív kötete, a 
Jugoszláviai magyar népmesék a 
legrangosabb folklorisztikai sorozat-
ban, az  Oj  Magyar Népköltési Gy űj-
teményben látott napvilágot, mint-
egy bekapcsolva a jugoszláviai ma-
gyar folklór egyik izgalmas terüle-
tét az egyetemes magyar szellemi 
néprajz eleven áramába. A gyűjtés 
és feldolgozás tovább folytatódik, 
mér nem is egy, hanem két intéz-
nsényünk foglalkozik a jugoszláviai 
magyar népköltészettel. A Magyar 
Tanszék munkatársai évr ől évre 
folytatják kiszállásaikat, s már ösz-
szeálit népmeséink kiadásra váré 
újabb testes kötete; a Hungarológi-
ai Intézetben pedig képzett szak-
munkatárs foglalkozik folklórunk-
kal. Az intézet szakfolyóiratának, a 
HITK-nak eddig három tematikai 
folkiórszáirna látott napvilágot, arne-
Iyekben a gyűjtések és szakmai fel-
dolgozások egyaránt helyet kaptak. 

A népköltészeti gyűjtő- és pub-
likációs munka azonban korántsem 
korlátozódik csak az újvidéki in-
tézményekre; az ott 'folyó munkával 
párhuzamosan igen élénk és ered-
ményes tevékenység folyt és folyik 
Zentán is. 'A Zentai Múzeum már 
húsz évvel ezelőtt Ici szeretett vol-
na adni egy kötetre való Zenta kör-
nyéki népdalt, a terv azonban csak 
1962-ben valósult meg. Az els ő  ki-
adványt  (Zenta  vidéki népballadák,  
dr. Burány Béla gyűjtése, Zenta, 
1962.) a későbbi években újabbak 
követték: Száraz  kútgém,  Üres  válú. 
Juhásznćták, betyárdalok, balladák 
Zentán és vidékén, Zenta 1966; Ruk-
kolnak a szép  zentai  legények, 99 ka-
tonadal Zentán és vidékén, Zenta, 
1972. Mindezek a 'kiadványok azt bi-
zonyították, hogy Zentán komoly ha-
gyománya alakult 'Ici a néprajzi  

gyűjtémunkának,  s napjainkban ez 
a munka még egy eredménnyel gaz-
dagodott: nemrégiben nyílott meg 
a Zentai Múzeum, amelyben a ha-
zai magyar tárgyi néprajz anyagá-
nak egy része reprezentatív kiállí-
tás keretében került a közönség elé. 
Egyik központja lett Zenta a ju-
goszláviai magyar néprajznak, amit 
int sem bizonyít az elmondottakon 
kíÜ1 jobban, mint az, hogy a Hun-
garológiai Intézet évenként megren-
dezett folkiórszemináriumát a Zen-
tai Múzeummal karöltve tartja Zen-
tán. 

A zentai néprajzi központból 
nemrégiben Új kiadvány került a 
könyvesboltok kirakataiba, dr. Bu-
rány Béla gyűjtése. E termékeny 
gyűjtőről tudnunk kell, hogy a zen-
tai folklórkiadványok mindegyiké-
nek munkatársa volt, az els őt egy-
maga gyűjtötte. A most közzétett 
több mint tíz ívnyi gyermekjáték-
dal-anyag, mint ahogy azt dr. Bu-
rány előszavában kifejti, az els ő  
ilyen jellegű  kiadvány nálunk a fel-
szabadulás után. S hogy a folklór-
nak ez a területe mekkora felgy ű j-
tetlen, lappangó gazdagságot sejtet, 
arra beszédesen utal az a tény, hogy 
a százhúsz gyermekj:átékdal mind-
össze egy nyár gyűjtőmunkájának 
eredménye. 

Ha tudjuk, hogy a népköltészet 
megvalósulási formája a variáns, 
akkor ez a gyermekjátékdalra hat-
ványozottan érvényes. Különösen 
vonatkozik a zenei részére: ahogy 
Kodály írja: »Általában a gyermek-
dalban különös szerepe van ismert 
dallamok töredékeinek. Parafrázis-
szerű  felhívásban halljuk itt-ott egy 
felnőtt dal töredékeit. . .' Vonatko-
zik ez a változékonyság a dalok szö-
vegrészére is; dr. Burány gy űjtése 
szépen mutatja, hogy nem egy eset-
ben kontaminálódnak a szövegek, az 
azonos dal szövege más-más van-
án5ban sok esetben egész más képet 
mutat. Éppen a változatok nagy szá-
ma 'miatt szükséges a gyermekjáték-
dalok esetében minél többet felgy ű j-
teni, hogy rajtuk keresztül lehessen 
a műfaj természetét és jellemz őit ta-
nulmányozni. 

A gyermekjátékdalok esetében 
nagyon sürget az id ő. Közismert - 
igaz -‚ hogy a folklór fölött már 
nem egy ízben elhúzták a lélekha-
rangot, némely esetben nem Is in-
dokolatlanul, de a legtöbbször még 
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nagyon sok mese, népdal vagy bal-
lada várt - és vár - a fol'kloriaták 
feljegyzésére. A gyemiekját,ékdalok 
esetében a helyzet sokkal veszé.lyez-
tetettebb. A lakosság életkörülmé-
nyeinek megváltozásával megváltoz-
nak a gyerekek hétköznapjai is - 
ma már a legtöbb helyen nem játsz-
szék a gyerekek azokat a játéko-
kat, amelyeket szüleik vagy nagy-
szüleik játszottak. S mivel a gyer-
mekjátékdalok szervesen összefügg-
nek a játékokkal, a játék feledésbe 
merülésével feledésbe merülnek a 
folklórnak ezek a megnyilvánulásai 
is. Dr. Buiiány gyűjtésében tallózva 
jól létható, hogy az anyag zöme nem 
azoktól került felgyűjtésre, akik-
nek saját műfaja, tehát a gyerekek-
től hanem Idős személyektől, akik 
gyerekkoruk volt világának egyre 
homályosuló emiékeihől idézik őket. 

A folklorista nem állítja meg a 
folyamatot, nem :keltheti életre a 
gyermekjátékdalt - de felgy űjtheti, 
megmentheti a feledést ől. A Hej, 
széna, széna című  lk.iadvány szolgá-
lartot teljesít, anyagot szolgáltat a 
néprajz kutabóinak. Mert a sokszor 
eléggé nem becsült gyermekjáték-
dalok olyan mozzanatok őrzői is, 
amelyek a nagyon távoli múltba 
nyúlnak vissza. Az ősi magyar hit- 

világ emlékeit 'kutatva a magyar né-
pi műveltségben Dąósze.gi Vilmos, a 
nemrég elhunyt nemzetközi érdemű  
sámánhitkutató állapította meg, hogy 
a magyar táltos szertartásának em-
lékét a gyermekdalok is megőrizték, 
akárcsak a tündérmesék. Dr. Buiiány 
nyűjtésében Is akadnak ilyenek (a 
66. és 67. sziöveg).  Az egyiket egy 
idős személy énekelte el, a másik 
mellett az a megjegyzés éli, hogy 
»A zentai Emlékiskola diákjaitól. A 
Bújbúj, zöld ágat énekelve a zen-
tai gyerekek talán nem is sejtik, 
begy ajkukon egy iõrõkre elsüllyedt 
világ szellemidéző  táltosainak fel-
felszakadó szavai szelídültek lágy 
daliammá. De ez csak egy példa a 
sok közül. A gyermekjátékdalok 
anyagát vizsgálhatják a zenefolklo-
risták is, az ő  feladatuk e dallam-
anyag természetének meghatározá-
sa. 

Szeretném hinni, hogy dr. Burány 
Béla gyűjtését újabbak fogják kő-
vetni, annál is Inkább, mert ennek 
az anyagnak a gyűjtését maguk az 
önképzőkörtag gyerekek is végez-
hetik. Csak a szakos pedagógusok 
támogatására lenne szükség. Az iga-
zÂ  pedagógusnak pedig nem kell sok 
beszéd, hogy megértse a vállalkozás 
fontosságát. 

JUNG  KÁROLY 

MIÉRT DŐL ÖSSZE DÉVA VÁRA? 

SARKADI IMRE:  Kőműves Kelemen. 
Tiiszatáj, 1973. 9. 

DR  ZOLTÁN: Kőműves Kelemen fia. 
Híd, 1973. 11. 

Az Tjjvidéki Gyermekrádić  1972-ben 
műsorra tűzött hangjáték-1bemutatója 
(Dér Zoltán: Kőműves Kelemen fia), 
a magyar rádió, valamint a szegedi 
amatőrük és a veszprémi Pet őfi 
Színház tavalyi, Illetve idei hang-
játék- és színpadi bemutatója  (Sar-
kadi  Imre: Kőműves Kelemen) egy-
aránt arra figyelmeztet, hogy a nép-
balladából ismiert tragikus téma, Új 

koreszmékkel feltölt ődve, gazdagod-
va, ismét népszerű  lett, sőt mi több: 
számos mai időszerű  kérdésnek és 
konfliktusnak is a gyújtópontjába 
került. 

Hogy nem egyszerű  motívumván-
dorlásról, avagy variánsról van szó, 
az már a művek első  olvasrásatkor 
kiderül. Mert mind a Siklós Olga 
összeállította Sarkadi-drámatöredék, 
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imnd  Dér Zoltán műve azt bizonyít-
ja, hogy a téma, a motívum nem az 
újraíriáshoz, a ballada alaphelyzetei-
nek újraköltéséhez kellett a szerz ők-
nek, hanem mindenekelőtt ahhoz, 
hogy - szinte egybevágón - mind-
ketten megfogalmazzák az emberr ől 
és művéről vallott hitük, n'ézetiük 
lényegét. 

A babonával és az elmaradott 
gondolkodással perlekedő  Sarikadi-
nál, illetve 'Kelemenjénél ez a lé-
nyeg az odaadás, a lélek síkjára 
terelődik. Arra, hogy azt, amit te-
szünk, csinálunk, szívvel-lélekkel 
csináljuk-e vagy csak hitvány, kori-
tár módra vágezziik? Az már másod-
rendű  kérdés, hogy még e kontár 
munkában is a pénz, a nyereségré-
szesedés, a félelem, a babona, a kap-
zsiság stb. ösztönzi és vezérli az em-
bereket, holott a maradandóságra, 
özlökkévalóságra valamelyest Is 
igényt tartó legkisebb  alkotásnk  Is 
csak az adhat értelmet, ha egész 
magunkat odaadjuk az ügynek. A 
nagyobb, a jelentősebb alkotások-
nak meg különösképp. Sarkadinál a 
folyton leomló Déva vára, Dérnél 
pedig a jégárban Újra ás újra 'össze-
roppanó híd jelenti azt az alkotást, 
amelynek az ember ikezét, eszét, szí-
vét és hitét kellene dicsérnie, hir-
detnie a mának és az utókornak. 
Csakhogy ehhez a hagyatékból el ő-
került, több mint húsz évvel ezelőtt 
írt Sarkadi-dráma szerint a lélek, 
Dér hangjátéka szerint pedig a tu-
dás hiányzik. Vagyis az egyik és a 
másik esetben Is az a legfontosabb 
«kötőanyag', ami nélkül összeomlik 
a vár, megroggyan a híd, •me.gsem-
misül a mű . 

Arról, hogy a kettő  - lélek és 
tudás - dialektikusan összefügg 
egymással, se Sarkadi, se Dér nem 
tesz említést, és ennek folytán mmd-
ketten más-más ii-lányba 'bontják Is 
ki dránsájukat. Sarkadinál a végki-
fejletet és a tragédiát 'Is az képezi, 
hogy Kelemen mester, ha balgán, 
csalódottan, rászedetten is, minden 
áldozatot, még felesége elveszejté-
sét, befalaztatását Is 'képes vállalni 
a sikerért, az eredményért, a jó hí-
zárt - Dérnél pedig az okozza K ő-
műves iKelemen vesztét, hogy min-
dig csak azt tudja mutatósan meg-
csinálni, »amit valaki valahol már 
megalkotott. Vagyis Dér Kelemen-
je csak »jobbágylélekkel.' m űveli a 
mesterséget, »utánacsinálja» azt,  

amit valaki egyszer már megalko-
tott. Az ő  hídépítő  Kelemenje így 
hát voltaképpen azért került szem-
be a társaival és fiával, Dáviddal, 
mert nincs elég merész és meggy ő-
ző  elképzelése, és ezenkiívlül az is-
meretlen folyó szeszélyeivel sem szá-
mol, hanem ehelyett, fejet leszegve, 
csak dolgozik, dolgozik, hajesárként 
és igavonóként, gondolkodás nélkül, 
vakhittel,  míg csak ki nem fog raj-
ta a folyó. Az ő  bűne, tragikus vét-
sége az, hogy vakon »fejet hajt a 
törvények előtt, ez esetben a folyó 
szeszélye előtt, anélkül, hogy egyszer 
is végiggondolná, miért repednek 
meg a (jégárban túl sűrűn álló) híd-
pillérek, s miért omlik össze óriási 
robajjal (nem sokkal a nagyúr di-
csérebe után) a híd is. Dér Kelemen-
je mint mester mindenképpen ma-
radibb Sarikadi Kelemenjénél. 'De 
nemcsak azért, mert őt mér a kísér-
letező  kedvű , bátrabb gondolatokat 
dédelgető  fia is túlszárnyalja, hanem 
azért is, mert ő  még mindig a babo-
naság-boszorkányság, rontás 'és szel-
lemidézés, avagy épp 'isten foglya. 
Egyszóval, 6 még mindenben ás 
mindenkiben hisz, csupán társaiban 
ás önmaga erejében, képességeiben 
nem. Vagy ha hisz Is, ez a hit vak-
hit, fedezet nélküli, mivel hiányzik 
hozzá a tudás, a jobbra-, többrehiva-
tottság iképessége. 

A korszerűbb beállítás (híd- és 
nem várépítés) ezt a maradiságot 
nem is indokolná eléggé, ha nem 
tartanánk szem előtt, hogy Dér mű -
ve voltaképpen gyermekhangjáték, 
és eszerint magától értet ődően tesz 
hitet a fiatalok, vagyis Dávid mel-
lett, aki a 'képzelet kiszikkadása, a 
gyávaság ás sötétség ellen éppúgy 
lázad, mint anyja értelmetlen (gyil-
kossággal egyenértékű) feláldozása 
ellen, s a tehetetlenségben verg ődő  
ember kétségbeesett, 'kapkodó, meg-
gondolatlan többi cselekedete ellen. 
Ezért is, amit a bún, a nagyúr mond, 
a hangjának végén, az Dávid szava 
is lehet: »Az 'ördög s a romlás ott 
lesz úrrá, .ahol az ember elgyengül. 
Aki érti a dolgát, s erős a szíve, an-
nak bokiájához simul az ördög is.' 

Hogy milyen akkor hát a két, 
prózai műben is megéledt K őműves 
Kelemen? 

Számomra mindkettő : rokonszen-
ves. Az egyik (Déré) azért, mert a 
vele dol-gozó embereket és a látoga-
tóba érkező  fiát is rádöbbenti az is- 
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meretszerzés,  a fejlődés, az elméleti 
és empirikus gondolkodás fontossá-
gára  -  a másik  (Sarkadié)  meg 
azért, mert többszöri nekifutással 
is az alkotás mindenkori aranysza-
bályát próbálja végérvényesen 
megfogalmazni. Ezek  legsiikerülbebb-
je  az, amely a három képb ől álló 
dráma első  részében hangzik el. Ér-
demes szó szerint Is idézni, mivel 
váratlan, de nem véletlen összecsen-
géssel, olyan gondolatokat vet fel, 
amilyeneket  - Sarkadival  együtt  -  
az alkotás gondolatán ás  mibenlétén  
ugyancsak sokat tépelődő  Dér is 
megfogalmaz.  
- Ime,  az idevágó  Sarkadi-szöveg: 
(Kelemen)  ....  Izmot, tüd őt  min-
denki  tud adni. De attól leomlanak 
a falak. S mikor omlanak... (újabb 
robaj, néhány másodpercnyi csend). 
Ilyenkor, mikor omlanak, akkor ér-
zem, hogy a bit hiányzik. S ha nem 
omlott volna le -most, leomlott volna 
holnap. Vagy jövőre. Vagy tíz év 
múlva. Mi az az egy-két nap vagy 
egy-két év az  örökkévalósághoz?  
Ügy nézd a  munkád,  hogy az időtlen  
jövó  számára  készíted.  Non-i a karod 
kell bele, hanem a lelked. Hogy az 
maradjon meg az utókornak. Hit-
vány kontár, aki csak a mának épít. 
S hitvány kontár, aki azt hiszi, hogy 
jobb munkát végzett, ha látszólag 
messzire integet munkája tornya. 

Erre rímel Dér Dávidjának  a 
replikája, aki -kontárnak nevezi az 
apját (az a fordulat ás gyanítás egy 
kissé furcsán is hangzik!), mert azt 
hiszi, hogy vér kell a  malterbe,  ha 
-õrdõg« avatkozik a munkába 
Dávid szerint azonban nem vér kell 
oda, nem gyilkosság és nem gödölye 
vére, hanem tiszta munka. 

Olyan tiszta munka,  amĺllyen Dé -
i-á és  Sarkadié  is. Kár, hogy az egyik 
drámai mű  sem aknázta ki eléggé 
a benne rejlő  lehetőségeket, kár, 
hogy az egyikben is, másikban  iś  
több drámai esemény játszódik le 
szünet -közben, mint a három kép-
ben vagy  az Öt jelenetben. 

Mindez talán azért van, mert a 
ballada verses formája (ahogy azt 
Dér többször Is idézi) túlságosan 
megkötötte a kezüket, képzeletüket. 
Pedig a gyönyörű  költeményből fel-
izzó tragikum megérdemelte volna, 
hogy  az építkező, tervezgető  mai  

ember küzdelmét, helytállását ás di-
lemmáit jobban kifejezzék a szer -
z ćík.  

Ez a  Sarkadi-snűben  sikerült 
érezhetőbben. A többi közt azért Is, 
mert Dérrel szemben  Sarkadi  nem 
a jövő  nemzedóktől  (fiataloktól) vér-
ja a megváltást, a győzelmet, ha-
nem az éppen  vártán  levő, el-elcsüg-
gedő,- de mégis alkotni hivatott 
m-unlcá'sokt,ól (kőművesektől).  Más 
szóval, ha  Sarkadi  hősei az »időt-
len jövő  számára« építenek, alkot-
nak Is, ő  nem a mindent megoldó, 
mindent elrendező  jövő  vágyképébe 
menekül, hanem a realitásban, a 
mában kapaszkod ik  meg. Abban, 
hogy alkotni teremt ődött az ember; 
híd- és várépítésre, ugartörésre,  ter-
mésaratásra,  a falu határának kiter-
jesztésére, világrész ek  felfedezésére, 
vitorlafeszítésre. De nem a bástyák 
és toronyőrök miatt, hanem  az egé-
szért, illetve a közösségért. Vagyis 
azért, hogy ' Déva várában emberek 
laknak majd. Férfiak szeretkeznek 
majd  asszonyokkal  a falak mögött, 
gyerekek születnek, katonák őrzik a 
bástyát. Az őrség leereszti délelőt-
tönként a hidat, bevonulnak a vár-
ba a megrakott szekerek, élelmet, 
szőnyeget, bort szállítanak. Azok-
nak, akik  kiérdemelbék  az alkotás-
sal.'... 

Dérnél ás  Sarkadinál  is tehát az 
életet meghosszabbító m ű  a fontos. 
Az, amibe mindenét bele kell adnia 
az embernek, hogy se a balladai  ho-
mályból feiködlő  jelképes Déva vá-
ra, se a két partot összeköt ő  jelké-
pes és valóságos híd ne omoljon ősz-
sze.  

Az egyik ás a másik esetben is 
el kell fogadnunk ezt a költői álta-
lánosítást. Mert a vár- és hídrontó 
szellemek» csak így engeszte lődnek  

ki. 
És az áldozatok na gyságát, az 

ember nagyságát Is csak így láthat-
ja tiszta  fényilörésben  mindenki iga-
zán, a  valamen-nylünkben  ott lobogó 
(vagy pislákoló) tűz -ragyogásában. 
A jól végzett munka örömét kisu-
gárzó lélek derűs mosolyával ás a 
tudatos küzdés jóleső  fáradtságának 
helytállást kifejez ő  izzadságcseppjé-
vel  együtt.  
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ban egyén és közösség is örömét 
lelje. 

Dér és Sarkadi m űve is ilyen 
igények felé mutat. 

Persze, mint mmden alkotásnak, 
a munkának is megvan a maga di-
alektikája. Nem úgy kell dolgozni, 
hogy abba testileg-lelkileg bárki Is 
belerokkanjon, hanem úgy, hogy ab- 

SZŰCS IMRE 

FELELŐS KÜZDELEM  

1LLYS  GYULA: Minden Lehet. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1973. 

A Minden Lehet, Illyés Gyula verse-
inek új kötete abba a sorba illeszke-
dik, amelyet az 1956 nyarán kiadott 
Kézfogások  című  verseskönyv kez-
dett meg, s az 17j versek (1961), a 
Dőlt vitorla (1965), majd a Fekete-
fehér (1968) folytatott. A múló id ő-
vel és az emberi élet végzetes mu-
landóságával vívott küzdelmek ad-
tak e könyveknek különös költői 
szenvedélyt és evokatív er őt. A köl-
tő  a hanyatló test és a szorongó tu-
dat köznapi drámáit iélte át, a pusz-
tulás bizonyosságával viaskodott. 
Minden emberi bölcselkedés legna-
gyobb kérdésével: a halál faggató, 
gyötrő  gondolatával küzdött, hogy 
valamilyen gyakorlati egyezkedést 
hozzon létre a felismert kényszer és 
a tiltakozó szenvedély között. A 
pusztulás tényét már a Kézfogások 
verseiben elfogadta, nem törekedett 
arra, hogy a metafizika kétes tere-
pén kerülje meg a fenyeget ő  végze-
tet. Ellenkez őleg: az emberi élet va-
lós és adott keretei között próbálta 
megtalálni a pusztulás ellenszerét. A 
metafizikai kérdést etikai kérdésre 
váltotta, s az abszurd halál ellen a 
humánus élet racionális és gyakor-
lati eszményeit sorakoztatta fel (Pl. 
Mors bona, nihil aliud  című  versé-
ben). Kritikusai most is találóan je-
gyezték meg, hogy a metafizika kér-
déseire nem metafizikus választ 
adott. 

Illyés valóban az emberi élet im-
manenciájában kereste a megoldást 
azokra a problémákra, amelyeket 
mások vagy fel som vetnek, vagy  

valamiképpen a transzcendenciába 
utalnak. S általában a munkás, al-
kotó élet, valamint az emberi sze-
mélyiség közésségi elhelyezkedésé-
nek eszméjéhez jutott. Nem minden 
bel5 küzdelem nélkül, s nem olcsó 
győzelem gyanánt. jHiszen az eszmé-
let nyugalmáért állandóan meg kel-
lett küzdenie, s az eszmények biz-
tonságához a vergődésen, a csügge-
diésen, az időleges leszámolásokon át 
vezetett az út. Arcának der űs nyu-
galma látszat csupán, ha méltatói 
gyakran e derű  szerencsés birtoko-
sának tekintik is. Van egy verse, a 
Mohács, amely a csatamezőn elpusz-
tult ifjú király alakját idézve beszél 
arról a szorongásról és gyötr ődésről, 
amely a látszólagos nyugalom és fö-
lény vasálarca niögött rejtezik Illyés 
derűje, biztonsága ős nyugalma is 
gyakran álarc csupán, amely mögött 
emésztő  gondok és kínzó kérdések 
rejlenek. 

A győzelem, ha van egyáltalán, 
az eszrniélet küzdelmeiben születik. 
Nem harsány ez a gy őzelem, hiszen 
a vívódás, amely megelőzte, s töré-
kenysége, amely létét veszélyezteti, 
óvatosságra int; és a költ ő  is inkább 
a küzdelemben magában, mint a 
küzdelem eredményében látja az 
ember lehetőségeit. Higgyétek - 
mondja a  Kháron ladikján záró 
mondataival -‚ hogy a halál: le-
győzhető, ha én, lám, elestem is. Ha 
mind elesünk is; kitartóan, magá-
nyos hátvédként, a végs őkig, ahogy 
megfogadtuk.' Illyés humánus érté-
keket kifejező  erkölcsi rendszerben 
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gondolkodva próbál helyt iáll.ni ab-
ban a küzdelemben, amelyet apusz-
tulással és az idővel folytat. Es eb-
ben az erkölcsi rendszerben kitün-
tetett helye van a teremt ő  munká-
nak, amely tartósabb eredményével 
és az alkotás szenvedélyével egy-
aránt a személyes emberi élet érte-
két szolgálja, s fegyvert jelent az 
idő, a pusztulás ellen viselt kiizde-
lemben. Valójában éppen az alkotó 
munkban ölt alakot az életnek az 
az immanens ereje, amely eredmé-
nyesen tud szembeszegülni a rom-
lás, a pusztulás erőivel. Illyés több 
súlyos versében is kifejezésre juttat-
ja ezt a gondolatot, a legnagyobb 
hangsúllyal talán a Teremteni című  
széles ívű  költeményiében, amely 
munkára és vállalkozásra alapozott 
etikai rendszerének mintegy fogla-
lata. 

Illyés a teremtő-tevékeny élet-
ben keresi az ember védelmét és 
igazolását, cselekvésre alapozott eti-
kájának azonban semmi köze a vo-
luntarisztikus életfilozófiákhoz. Nem 
szíveli a harsány aktivizmust és a 
harcos indulatokat, nem akármilyen 
cselekvésért emel szót, hanem a 
megfontolt alkotó munkáért, amely 
nem vágja, inkább orvosolja a se-
beket. Ezért lesz ennek a teremt ő-
alkotó cselekvésnek az erkölcsi pél-
dája és szimbóluma az asszonyi 
munka, miként a Ditirambus a n ők-
höz című  költeményben olvasható. 
Illyés egész etikai rendszert dolgo-
zott ki ennek a jelképnek a nyo-
mán: az általa javasolt cselekvés 
nem hősi erőfeszítést, nem vakmer ő  
bátorságot követel, hanem áldozatos 
és folyamatos munkát, amely min-
dig tekintetbe veszi a cselekvés kö-
rülményeit és lehetőségeit. Bizonyá-
ra a magyar történelem tapasztala-
tai és tanulságai is belejátszottak 
abba, hogy ez az etikai rendszer 
kialakult. Hiszen történelmünk any-
nyii fájdalmas példáját mutatja a 
meggondolatlan s ezért felelőtlen 
cselekvésnek, a kösösségi energiák 
váratlan s pusztító robbanásainak, s 
Oly ritkák a folyamatosan alkotó, 
megfontoltan építő  és szervező  kor-
szakok. 

Az áldozatos és folyamatos mun-
ka etikája, mint említettük, az asz-
szonyi tevékenység ösz ťönfös erköl-
csére utal. A  Ditżrambus...  leg-
alábbis az asszonyi munka rendjét 
és morálját használja jelkép gya- 

rsánt.  Az új kötetben megjelent köl-
tői vallomás, a Gyermekkorom láng-
jai pedig - pár sorban - egész »fi-
lozófiát» rajzol a női természetben 
kifejezést nyer ő  erkölcsi és kulturá-
lis elv köré. »Előbb voltam - már 
gyermekként - ateista, mint isten-
hívő  - olvassuk. - (...) Isten Úgy 
nem környékezhette azt a (prédiká-
tor őssel alapozott) házat, akár a 
megriasztott őzek. De a távoli győ-
nylörű  lány, Id úgy lett anya, hogy 
nem ismert férfit: Mária egyszer 
csak, tízéves korom körül forrón 
rámküldte varázsát, abban a rideg 
kálvinista világban is, forrón épp 
attól, hogy az Oly hideg volt. Hogy 
istennek voltaképp nőneműnek kel-
lene lennie, ez a szív vágya. Hogy 
istent nem asszonyi hasonmásra te-
remtette meg az ember, kultúránk 
buktatója.» Illyés ebben a pár sor-
ban azokkal száll vitába, akik az 
erőt, a tekintélyt és a hatalmas mé-
reteket tisztelik, s az er ő  princípiu-
mát teszik a cselekvés meghatározó-
jává. A hagyományos »férfiaktivi-
tás» és »férfimorál» helyett az »asz-
szonyi» erkölcsre és tevékenységre 
adja szavazatát: türelemre, állhata-
tosságra, hűségre, az asszonyi termé-
szet megtartó erényeire. 

Az emberi kultúra klasszikus vi-
lágmagyarázó mítoszai jól ismerték 
annak az etikai rendnek az értékét, 
amelyet az asszonyi természet kife-
jez. A görög Démétér (és latin meg-
felelője Ceres) a termékenység is-
tennője, a halálon gy őzelmet arató 
életet testesíti meg. A Démétér tisz-
teletére rendezett eleusziszi miszté-
riumok az élet és a halál titkába 
akarták beavatni résztvevőiket. A 
friigiai eredetű  Magna Mater-kultusz 
pedig, hasonló természete következ-
tében, valósággal népvallás lett a 
római császárkor idején. A hatalmas 
történelmi kataklizmák közuitt él ő  
tömegek a termékenység, a meg-
újulás, a folyamatosság istennőjének 
kultuszában kerestek nyugalmat és 
egyhülést. Illyés »erkölcstana», mi-
közben a magyar történelem tanul-
ságait is figyelembe veszi, erre az 
évezredes hagyományra, morális 
igényre is utal. A folyamatosan és 
kitartóan végzett munkát, az .exnbe-
ri élet csendes és áldozatos szolgá-
latát Írja ennek a mitológikus ere-
detű  jelképnek a segítségével erköl-
csi kódexének lapj•aír.a. 

Illyés munkára alapozott etikiájá-
nak azonban van egy másik eliga- 
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zító  értelmű  jelképe is. A játékra 
gondolok, amelyről a Játékszabály 
című  vers beszél: »Néha az emlék 
tenyerünkben bizsereg, / karun'kban 
kelt mosolyt ás - kedvet / földobni 
és elkapni: helyretenni / föld ás ég 
dolgait, játékosabb / s így igazságo-
sabb szabály szerint..' A játék, ha-
sonlóan az asszonyi munkához, az 
emberi tevékenységnek egyféle ere-
detibb ás természetesebb fajtáját je-
lenti; a cselekvésnek azt a formáját 
ás terepét, amelyet nem vett birto-
kába az erőszak és a hatalmaskodás, 
s amely 'éppen ezért az emberi vál-
lalkozásoknak egy humánusabb, sze-
Jiídebb erkölcsére utal. (A játéknak 
itt megfogalmazott »etikájához.' ha-
sonlót kerestek azok az írók, példá-
ul Hemingway, akik a sportban, a 
»fair play.' által szabályozott férfias 
küzdelemben találták meg a humá-
nusabb és természetesebb emberi te-
vékenység lehetőségeit.) 

Annak az eszmei rendnek, ame-
lyet Illyés Gyula a teremt ő  munka 
erkölcse révén megfogalmazott, min-
dig közösségi célja van. Hiszen az 
emberi személyiség, amely az értel-
mes ás türelmes tevékenységben ta-
lálja meg ás fejezi ki magát, soha-
sem magányos üdvlözülést keres, ha-
nem inkább szolgálatot: a szűkebb 
és a tágasabb közösség javára mun-
kálkodik. A Minden lehet verseinek 
viszont éppen egy olyan indulat ad 
külöös feszültséget, nyugtalanító 
erőt, amely a közösségi érzés sérü-
léseiből támad ás táplálkozik. Ilyés 
Gyula hagyományosan »jól érezte 
magát.' a közösségben, a nemzet és 
az emberiség szűkebb ás tágasabb 
keretei között. Otthon volt ezekben 
a közösségekben, illetékesnek tudta 
magát, még ha voltak is vitái ve-
lük az idők során. S most ezt az 
otthonosságot, biztonságot kétségte-
lenül a szorongás, a veszélytudat 
váltja fel. Különösen a magyar nyel-
vűek közösségének sorsa iránt, 
amelyet az elmúlt ötven esztend ő  
alatt többször is kétségessé tett a 
történelem. 

Illyés nem kevés bizalmatlanság-
gal szemléli a történelem menetét. 
tJgy érzi, hogy nem mindig a véde-
lemre szoruló kap oltalmat, s nem 
mindig a humánus érték nyer iga-
zolást. Dél-Franciaországban, az egy-
kori albigense'k földjén járva ekként 
fogalmazza meg kételyeit ás szoron-
gásait: »A múlt század humanizmu- 

sa ellustította az agyunkat. Annyit 
ismételgettük már szólamként az 
egykori követelményeket, hogy az 
igazságot nem lehet elfojtani, mert 
az eszme győz, s így végül is min-
den igaz ügy diadalmaskodi-k, hogy: 
nem készültünk föl eléggé a védel-
mükre. Az alibigensek tragédiája azt 
példázza, hegy az igazságot el, le-
het fojtani, hogy az eszme nem gy őz 
a puszta létezésénél fogva, hogy 
utölsó szálig ki lehet irtani igaz 
ügyért küzd ő  népeket, országokat; 
hogy egünkre az Prtelem nem megy 
föl oly •magaerejűen, mint a Nap, 
hanem csak a többség buzgalma 
árán, s még akkor is pillanatonként 
tartani kell teljes erővel, teljes éber-
séggel..' 

S hogy valójában mi is tölti be 
szívét és agyát, mid őn az albigen-
sekről 01mé1kedik, azt a Tiszták 
színházi előadásának műsorfüzeté-
be szánt sorai mondják ki. »A da-
rab - olvassuk - egy elpusztult 
népről szól, de még élő, küszködő  
népeknek, Ioözösségeknek. S így sze-
mély szerint nekünik is. Hiszen  -  5 

ez is korunk újdonsága - úgy, mint 
századunkban, fán soha nem volt 
az egyén boldogulása, bukása, jó 
vagy rossz halála annyira beletöltve 
annak az anyanyelvi, vallási vagy 
faji közösségnek a sorsába, amely 
emberré nevelte. Soha nem volt te-
hát Oly sürgető  ezeknek a kűzössé-
geknek megerősítése, újjáteromtése, 
átlelkesítése, megernberies,ítése. H ő-
si ábrázolásra méltónak án ma az 
ilyenért küzdő  népek sorsát érzem. 
Fölösleges fán hozzátennem, hány-
szor átsuhant írás 'közben gondola-
taim közt a magyar anyanyelv űek 
közösségének sok ügye-gondja is..' 

A »magyar anyanyelvűek közös-
ségének.' gondjai okozzák a költ ő  
szorongásait. Illyés gyakran viasko-
dik a közösségi tudat .megingásának 
veszélyeivel, a népesedési mutatók 
aggasztó 'következményeivel. Azok a 
problémák, amelyek az írói publicisz-
tika szintjén korábban a Hajszál-
gyökerek című  kötet írásaiban (s né-
hány újabb keletű  cikkben, vitaírás-
ben) kaptak megvilágítást ás fele-
letet, most a költészetben jelennek 
meg. S mivel a lírai alkotás nem 
követeli meg az érzékelt gondok 
minden irányú vizsgálatát, e gondok 
megfogalmazása is szenvedélyesebb, 
zaklatottabb, jobban mutatja a nyo-
mukban születő  kétségbeesést. Ily-
lyést különösen az a közösségi gond 
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gyötri, amelyet a magyarság -di-
aszPórájúnak« és a szétszóródásban 
élők »proletarizálódásának« szoktak 
mondani. Kmnlódva gondol arra, 
hogy anyanyelve a világ nem egy 
helyén a legszegényebbek, a napszá-
mosk, a szolgák és az utcalányok 
nyelve lett. Nagyszer ű  versében: a 
Koszorúban ad számot verg ődései-
ről: »Fölmagasodni / nem bírhatsz. 
De lobogsz még, / szélkaszabolta 
magyar nyelv, lángjaidat / kígyóként 
a talaj szintjén iram.ít.va  - sziszeg-
vén / néha a kíntól, / többször a bé-
na dühtől, megalázott. / Elhagytak 
szellemeid.« Ez a vers foglalja čsz-
sze legjobban az Új kötet indulatait. 
Jelen van benne a kétségbeesés, 
akár a féktelen szenvedély fokán, 
és a felívelő  szolidaritás-tudat, el-
kötelezettség-érzés, szeretet. Illyés 
ezzel a korszak egyik sarkalatos fon-
tosságú versét írta meg. 

A kétségbeesés olykor féktelen-
nek tetszik a Minden Lehet versei-
ben, mintha a biztonság ás der ű  
maszkja alól valóban eiőtörtk vol-
na egy szenved ő  és reménytelen arc 
kínzott és tépett vonásai. A Halme-
ző  a mindenség végs ő  rendjét leple-
zi le otromba hazugság gyanánt, 
mint olyant, amelyben csak az er ő-
nek ás a kíméletlenségnek lehet 
(akár erkölcsi) sikere. Az  Igéret  
megszegése pedig történelmi szoron-
gásokról ad hírt, amelyek a változó 
események, vérengzések ás fenye-
getőzések nyomán remegtetik meg 
a szívet, §õtétítik el a képzeletet. A 
Minden lehet mégsem a reményte-
lenség könyve, inkább a küzdelemá. 
Ahogy a Koszorú a megalázottság ás 
a vergődés fájdalma mellett meg 
tudta szólaltatni a közösségi elköte-
lezettség emelked ő  szólamát, a filo- 

zófiai pesszimizmus mellett is ott 
van a személyes felelősségvállalás-
ban alakot öltő  erkölcsi erő. Illyés, 
ha megingott biztonsággal is, vál-
lalja a közösségi írástudó hivatását, 
a magyar költ ő  hagyományos fela-
datait.  »... rámbízták ezt a mun-
kát - vallja a Névtelen hegben, 
»...  azokra nézek - fölfelé - akik 
/ (épp mert úgy értik az írást: re-
ménytelen) I azt határozzák: vegye 
föl - elsöbbül is - a fegyvert I  
kiki magában - magába úgy vo-
nulván akár I  szabadságharcos a he-
gyekbe - hangzik a Jóembereink 
halálakor. S hasonló gondolatokat 
foga lm az a Számadó vagy A tél el-
len örök forradalomban is. 

A helytállás ás a vállalkozás er-
kölcséből aztán időnként a történel-
mi bizalom is megszületik. A vere-
ségek, a pusztulás látványai és láto-
másai közben az átfutó, felvillanó 
remény. A Cél felé, bár közömbö-
sen című  vers ezt a reménykedést 
szólaltatja meg: »Egyedül marad-
tunk végképp, de immár I a vakok 
ösztönének vigaszában / s türelnié-
ben sorsunk iránt - / Így értettük 
meg, ahogyan a hangok I  - főleg 
a parton surrogó hullámoké - / szá-
molni kezdték, mint igyekszik / kö-
zömbösen is cél felé, / hidegen is 
dühödt iramban / fáink ás házaink 
között I s ujjaink közt ez az évszá-
zad / roncsaival, huiiáival.*, Ez a 
p:ár sor ellenpontozza a szorongásos 
vallomásokat, a történelem értelmét 
szenvedélyesen megkérdőjelező  ver-
seket. S tanúsítja azt, hogy az új 
verseskönyv végaő  szava mégsem a 
reménytelenségé, hanem a felelős 
küzdelemé, amelynek fegyvereit fél 
évszázada hordozza, használja Illyés 
Gyula költészete. 

POMOGÁ TS  BÉLA 
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EGY SORSKÖZÖSSÉG VÁLLALÁSA. 

Életem, emlékeim,  találkozásaim. 

MRT—,Minerva, Budapest, 1973.  
BERTHA BULCSU:  Írók  mühelpében.  
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1973. 

Az elmúlt év magyarországi könyvtermésében, többek között, két olyan 
könyv látott napvilágot, melyeknek egyes fejezetei konkrétan köt ődnek a 
két háború között kialakuló vajdasági magyar nyelv ű  irodalom problema-
tikájához, s irodalomtörténeti kutatásaink adalékaként a leírt szó erejével 
tudatosítják bennünk eddigi ebbéli ismereteinket. 

Csuka Zoltán esetében a közvetlen kapcsolat bizonyos  momentu -
mairól értesül az olvasó.  <3yõry  Dezsőt a közvetett kötődés szálai fűzik 
a két háború közötti irodalmi életünkhöz, Lányi Sarolta esetében pedig 
irodalmi  indíttatásának  kezdeti lépései gyökereznek a mi talajunkban. 

Az Életem, emlékeim, találkozásaim az egyes szerzők  visszaemléke-
zéseinek  gyűjteménye. A kötetet Csuka Zoltán írása vezeti be (7-28.). 
Az irodalmi munkásságára döntően kiható 1918, majd az 1921-től és 1933-ig 
Jugoszláviában töltött emigrációs  éveiriek  jelentős művelődéstörténeti moz-
zanatai kaptak helyet írásában. Tulajdonképpen ez utóbbi korszakban 
dőlt el Csuka Zoltán műfordítói munkásságának sorsa, mely Őt szorosan 
kapcsolja a délszláv népek irodalmához. 

Számára nem volt ismeretlen a sokszín ű  Vajdaság,  mivel az egykori  
Torontál  szülötte volt:  Zichyfalván (Pladište)  született, a szabadkai gim-
názium növendékeként az egykori Bácska is fiai közé fogadta. A sok-
nemzetiségű  vidék tudata és vállalása jelen van Porrá törött élet című  
verses életrajza bevezet őjében. Nem tagadta meg a hozzája f űződő  »gyer-
mekkori eszmélkedés -ek  gyöngéd szálait: »Népek kohója, forró, furcsa 
Bánság  / ( ... )  Magyar, román, szerb s német élt itt együtt,  /  S gazdag 
mellét kitárta a föld,  / ( ... )  De hódítóként jött a  stőrnyű  téboly,  /  Tő-
megsírok hazája lett e táj,  /  S bármilyen messze bolyongtam 
el t ő le,  /  Minden halottja bennem  visszafúj.  (S. K. K. 
kiemelése.) 

Az  emigrácić  éveiben ez a vidék ölelte újra védő  karjaiba, otthont, 
kenyeret adott a bujdosónak. Viszonzásul a költ ő  beállt a kialakuló vaj-
dasági magyar irodalom élharcosai közé, segítette az erjedést. Kialakuló 
kapcsolatait nem szűkítette le a magyar irodalom kereteire. Bekapcsoló-
dott a szerb, a horvát aktivisták munkájába, szélesre tárva az együtt-
működés kapuit egy olyan korszakban, amikor a hivatalos napi politika 
nem kedvezett sem a haladó szellem ű  mozgalmaknak, sem a nemzetek és 
nemzetiségek testvéri egymásra találásának. 

Bécs, Pozsony, Komárom, Arad, Temesvár felé tárulkozott M ez a 
mozgalom. Az  ÍJt  című , rendszertelenül megjelen ő  aktivista folyóirat han-
got adott törekvéseiknek, egy Új korszak születését, erjedését rögzítve az 
utókor számára. Ezt a korszakot Csuka Zoltán »A  Sturm  und  Drang  
romantikus érlelő  korszaká< -nak nevezi, s ötven év távlatából is a ma-
gáénak vallja. 

A  Bácsmegyei  Napló belgrádi szerkesztőségében dolgozva, alkalma 
volt megismerkedni  Veljko Petrovićtyal,  aki az akkori közoktatásügyi mi-
nisztérium egyik osztályfőnöke volt. A vele való beszélgetés egyik termé-
keny eredménye lett az a felismerés: »milyen hervadhatatlan ereje van 
a népköltésnek« . Húsz év után Csuka Zol tán egy kötetnyi szerb népballadát 
fordított le, mely szervesen 'épül bele az emigrációban eltöltött évek kap-
csolatainak sokrétű  skálájába.  
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Az »(...) írói, irodalomszervezői feladatai [m] végleges felismerésé-
nek« is az itt eltöltött tizenkét év adott konkrét kereteket. A Vajdasági 
galéria, majd 1927-ben a vajdasági magyar költ ők első , Kéve címmel 
megszerkesztett antológiája, a Képes Vajdaság, a Vajdasági Írás cím ű  
folyóirat megjelenése mind-mind irodalmi életünk dokumentumai, me-
lyeknek létrejötte Csuka Zoltán nevéhez f űződik. 

Szenteleky  Kornéllal, az akkori vajdasági magyar irodalom Kazin-
czyjával való termékeny kapcsolatait A Mi Irodalmunk, majd pedig az 
1932 elején meginduló Kalangya f űzte mind szorosabbá. 

Csuka Zoltán műfordítói munkásságának csírái a húszas évek má-
sodik felében gyökereznek. A Bácsrnegyei Napló tette közzé els ő  vers-
fordítását, Tin Ujevié  Hétköznapi sirám című  költeményét. Fordítói mun-
kásságának első  korszakát, mely az emigrációs évekkel egybeesik, Csuka 
az »erőpróba és felkészülés« korszakának tekinti. Nuši ć , Todor Manoj-
lović , Žarko Vasiljević  neveit találjuk meg az általa ekkor fordított m űvek 
szerzőinek névsorában. Dubrovniki tartózkodásának felejthetetlen élményei 
Marin Držić  Dundo Maroje dímű  vígjátékának lefordítására ösztönözték. 

Utak (1922), Megyünk (1922),  Fundámentom  (1924), Esztend ők üt ő-
erén (1926), Mindent legyűrő  fiatalság (1931) és a Tűzharang (1933) című  
kötetei ig vidékünkön láttak napvilágot. A szerz ő  ma, »négy évtized táv-
latából is, Szen'teleky Kornél kritikáját idézi visszaemlékezéseiben e ver-
sek értékelése kapcsán: »Az élett ől búcsúzó pályatárs utolsó kézszorítása-
ként emlékezve rá. 

Csuka Zoltán emigrációs éveiben »egy nemzetrész irodalmá-nak meg-
szervezésén fáradozott els ősorban. Visszatérve Magyarországra módosult 
irodalomszervező  munkájának jellege, de ez a módosulás nem függetle-
níthető  azoktól a törekvésektől, melyekre elkötelezték őt az itt eltöltött 
évek. •Ěletének »vezérfonala« ez után »az egymás mellett télió és egymásra 
utalt népek megbékítéséért, kölcsönös megismeréséért és megismerteté-
séért való folyamatos, kitartó küzdelem lett. A Budapesten, 1933-ban 
megindított folyóirat, a Láthatár ennek jegyében született, s egészen 
1944-ig, de különösen a »sorsfordulók« idején »erkölcsi próbak&c is volt, 
bátor kiállás amellett, hogy »csak egyenrangú népek vannak<. 

Csuka Zoltán visszaemlékezése az aktív résztvev ő  hitvallása egy kor-
szakról, mely számára eleve meghatározta irodalmi munkásságának jel-
legét, ugyanakkor jelentős forrása lehet a két háború közötti vajdasági 
magyar irodalom történetének majdani megírásakor. Különösen becsü-
lendő  ebben az írásban, amit különben egész eddigi magatartása és élet-
műve is bizonyít, az, hogy elismeri magáénak, s őt vallja is eszmélkedő  
magyar irodalmunkkal a sorsközösséget. 

Bertha Bulcsu  Írók műhelyében című  interjúkötete, többek között, 
Csuka Zoltánnál tett látogatását is rögzíti (27-47.). A vele folytatott 
beszélgetés tulajdonképpen számunkra a már elmondottak kiegészítését 
is jelenti. Az interjúban szereplő  adatok már jugoszláv—magyar kapcso-
lattörténeti ismereteinket b ővítik. E kapcsolatok mai oszlopos tagja Csuka 
Zoltán. 

A beszélgetés közben asztalra tett jugoszláv konyak szinte kiprovo-
kálta az interjúkészítőből az első  kérdések jugoszláv vonatkozásait. E 
kérdésekre adott válaszokból megtudjuk, hogy a nemzetiségi problémával 
először Szabadkán találkozott a költ ő, gimnazista korában; hogy hazá-
jának tekinti mind Bácskát, mind Pécset; hogy életének nagy fordulatai 
éppc:: tizenkét éves jugoszláviai tartózkodás és az 1933-as Magyaror-
szágra való visszatérés voltak. 

Lányi Sarolta visszaemlékezései (123-131.) els ősorban moszkvai élmé-
nyeit ölelik föl. Bevezetőjének mindössze néhány mondata utal gyermek-
kori környezetére, mely megszerettette vele a zenét, irodalmat. Szabadkai 
tartózkodásának élményei (itt szerzett tanítói oklevelet 1909-ben) ebben 
a visszaemlékezésben nem kapnak helyet, így ezekről nem szerezhetünk 
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tudomást. Azt azonban még meg kell említenünk, hogy Lányi Sarolta nem 
Lányi Viktor lánya - ahogy az a könyvben olvasható -‚ hanem Lányi 
Ernőé, a neves zeneszerz őé. 

A »szlovenszkói lírikus« közvetett köt ődéséről a két háború közötti 
vajdaági magyar irodalomhoz Bori Imre 1974. február 16-án megjelent 
írása (Az olvasó jegyzetei Gy őri Dezső  halála alkalmából. Magyar Szó 
- Kilátó) emlékezett meg. Az Életem, emlékeim,  találkozásairn.  (65-79.), 
mely a költő  visszaemlékezéseit Is tartalmazza, éppen e korszak megvi-
lágításához szolgáltat érdemleges adalékokat, s egy másik, hogy Csuka 
Zoltán szavaival éljek, »nemzetrész irodalmi« életének alakulását rögzíti, 
mely azonban nem független a jugoszláviai magyar irodalom e korszakától. 
Igy Csuka Zoltán és Gyiőry Dezső  visszaemlékezései szerves egészet ké-
peznek a húszas és harmincas évek mind összmagyar, mind a »nemzet-
részek irodalmi« életének alakulásáról alkotandó ismereteinkben. 

Bori Imre szerint Gytőry Dezső  e korszakban kifejtett munkásságának 
felmérése, értékelése számunkra sem lehet közömbös, mert annak körül-
ményei, jellegzetességei két háború közötti magyar irodalmunk légkörével 
hasonlatosak. 

STOJANOVIć-KÁ1CH KATALIN  

615 



Megjelent az Életjel Könyvek 2. kötete 
KOLOZSI TIBOR 

SZABADKAI SAJTÓ 
(1848-1919)  

Sze!emi é ţ etünk  múltjának felmérésében az utóbbi esz-
tendőkben nem egy olyan munka hagyta el a sajtót, amely az 
Edd.g alig ismert, Vagy teljesen ismeretlen tevékenységek ered-
ményeit tárta fel. Ezekb ő l a m űvekbő l kiderül, hogy a háborúk 
és hódoltságok során több évszázadon át pusztított és nem 
egyszer tövig lerombolt városnak, Szabadkának Olyan kivételes 
érték ű  szellemi múltja van, amely éppen tragikus történelmi 
útja folytán rapszodikus és a maga nemében egyedülálló feje-
zeteket tartalmaz. 

Ezeknek az értékes fejezeteknek két emlékő rző je van: a 
városi levéltár és Szabadka város sajtójának története. 

K o I o z s i Tibor több éven át végzett kitartó kutatómun 
kája során fedezte fel a rendkívüli érték ű  forrást: a szabadkai 
sajtó történetének ered ő it. Hiszen eleddig csak a századfor-
duló és a huszadik század napilapjait, hetilapjait, közlönyeit 
és folyóiratait ismertük, de a távolabbi múltba senki sem te-
kintett vissza, mintha a múlt század els ő  felében - a forra-
dalmas évek idején - itt nem történt volna semmi olyan kez-
deményezés, amely egy lap, vagy közlöny megindításával 
egyszerre megindította volna a politikai, a társadalmi, a szel-
lemi élet erjedését ebben a homokvidéki városban. 

Pár éves gy ű jtőmunkája során rengeteg adatot és anyagot 
gyű jtött össze, és hihetetlen szorgalmú munkájának köszön-
hető , hogy könyvében több mint száz  kéziratos, nyomtatott 
napilapról, folyóiratról, társadalmi-politikai kiadványról, irodal-
mi és egyházi újságról ad alapos áttekintést. Ezek a lapok leg-
nagyobb részt szerbhorvát és magyar nyelven jelentek meg. 
Értékes kötetében mnden egyes kiadvány éietrajzi adatai s 
megta.áhatóak: az ovasó megismerkedhet a lapok jellegével, 
szerkesztő ivel, munkatársaival és azokkal a témakörökkel, ame-
lye ć  több mint száz esztend ővel ezel ő tt városunk társadalmát 
foglalkoztatták. 

Külön értéke ennek a gy ű jteményes kötetnek, hogy a ma 
Jugoszláviában és külföldön fellelhető  régi szabadkai újságok 
első  oldaláról több mint száz fényképfelvételt közöl, s hogy 
mellékletében - tizenhat egyéb dokumentum mellett - negy-
venegynéhány Újságíró arcképével találkozhatunk. 

Kolozsi  Tibor terjedelmes kutatómunkájának igazi értéke 
ma még fel sem mérhet ő , de hisszük, hogy megjelenése után 
Új megvilágításba helyezi Szabadka társadalmi, politikai, kul-
turális életét, s olyan termékenyít ően hat, hogy kötete nyomán 
újabb és újabb művek születnek. 
A több mint 700 oldalas könyv bolti ára 120, el ő fizetési ára pe- 
dg 100 đ nár. Megrendelhetö a Szabadkai Munkásegyetemen. 
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LATÁK  ISTVÁN 

VA SKOSZORÚ  
(Lírai emlékezések) 

Laták  István hátrahagyott írásabót az akotó két arca néz 

felénk: a lobogó letk ű  forradalmár, és C lassan, ködösen távo-

lodó és verg ődésekkel teli étetútjáról keser ű  hangon őszinte 

számadást papírra vető  íróé. Vannak reminiszcenciák, amelye-

ket a kötő , az író inkább önmagának ír, s az ihletés pillana-

tában lehet, nem Is gondol arra, hogy ezek a bensőséges sorok 

elhagyják dolgozószobájának négy falát, valaha is napvilágot 

látnak és bepillantást nyújtanak majd életének féltve ő rzött rej-

tekeibe. Mert minden ember életében, lelkében vannak olyan 

gondolatok, villanásszer ű  Clmények, talán hiteles emlékek is, 

amelyeket legszívesebben örökre elhallgatva magával visz - 

vsszahozhatatlanul. 

A szerz ő  Vaskoszorú címet visel ő  lírai visszaemlékezései 

nem egy helyen az intim'itásnak lezekel a mélyb ő l felszínre ho-

zott vonásait érzekeitetk. letenek egy ismeretlen darabját. És 

annyira hitelesen, hogy még prózai k&lteménye:ben ( ő  jelölte 

meg így ő ket) is mezítelenül ábrázolja a valóságot, akár a 

Pincelakásban,  akár a rideg Télben, vagy z ű rzavaros álomiátá-

saiban követjük léptei, és újra meg újra elolvassuk az Életút 

cím ű , árnyalataban scrn »csodaváró sorait, melyek annyira 

kend őzetenek, annyra tszín szívb ő l jövők, hogy gondolatme-

netében nem egy vajdasági író éietútjára ismerünk, csak nem 

írta még meg igy! 

Posztumusz írásai között rábukkanunk a töredékekre is; 

talán nem volt ereje már hozzá, hogy betejezze azt a mély 

gondolatot, amely kezébe adta a tollat? Vagy töredékben akar-

ta hagyni? ... KI tud ma - az író eltávozása után - ezekre 

a kérdásekre feeletet adn? 

A Vaskoszorú cím ű  m űve erre és sok megválaszolatlan 

kérdésre a felelet. Mert Szabad'ka egykori proletár költ ő je itt 

majd miRdenk írásában a mi életünket örökítette meg, úgy, 

ahogy éltük, ás úgy, hogy ezt a mi valóságunkat - ahogy ő  
álmodta, élte - a holnapunkban, az utánunk jöv ő  nemzedék 

mindennapjaiban még erő teljesebb kbontakozással érjük meg. 


