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KOLOZSI TIBOR 

A KETTŐSZÁZÖTÖS 

Szobájának ablaka a tengerre nyílt. Igaz, eredetileg nem ezt utalták ki számára, 

hanem egy hátsó szobát, amelyb ő l kitekintve, a sziklás hegyoldal panorá-

máját szemlélve, csupán az unalmas ciprusok felkiáltójelének jelenéšén tör-

hette volna fejét, ha ugyan lett volna ,kedve .efféle medd ő  fejtörésre. A fel-

kiáltójelek azonban távol álltak a gondolataitól. ,A felkiáltójel mindig figyelmez-

tetést jelent valami dilemmára, s ő  kerülte a helyzeteket, amelyekben dilem-

mákkal kell bíbel ődnie. Mindig egyértelm űen az első  ösztönszer ű  gondolata 

után ment: ez a jó, ezt akarom! Amikor aztán 'félrehúzta a hátsó szoba nehéz 

bársonyfüggönyét, és nem látott mást, csak a zöld felkiáltójeleket, els ő  felhá-

borodásában lerohant a portára, még csak a liftet sem várva meg, amíg 

feldöcög a földszintrő l, s szinte lábának utolsó dobbantásával vágta a vendég-

könyv rovataiba merül ő  fiatalember szemébe: 

,Ez a szoba nem felel ,meg ... A tengerre nyílót akarok. 

A fiatalember rámosolygott, .és .azt mondta: 

Jó, majd kicseréljük .. - Még nincsenek olyan sokan, lehet válogatni. 

Ez az engedékeny .mosoly  nemhogy jókedvre derítette volna, hanem valami 
bosszantó hiányérzetet keltett :benne. Hosszú vitatkozásra készült fel, de 

beleütközött .a gyors :beleegyezés ,falába. Ezzel a .lefegyverz ő  .mosollyal .nem 

lehetett .mit kezdeni. Bosszúsan morgott valamit a fogai -között, .mintha szé-
gyenszemre .meg kellett volna hátrálnia, aztán átvette a másik szobakulcsot, 

és már lehiggadva, liften.ment föl a második emeleti 205.,szobába. 

Amikor másnap a nyaralóhely egyik legelegánsabb vendégl őjének aszta-

lánál élvezte a tiszteletére meggyújtott gyertya szégyenl ős lángját, s aztán --

a fejére áramló -szavak hatására föltekintve söröspoharából — ;gyors elhatáro-

zással fölkerekedett, és átült egy szomszédos asztalhoz, ,mert onnan .magyar 

beszédet. hallott, erre a portásmosolyra gondolt, amikor minden apropó nélkül 
nagy hangon ,kezdte magyarázni a ,váratlan ,megjelenésére meglep ődött tár-

saságnak: 

Tudják, olyan ,kibírhatatlanul unalmasak itta szállodák. Még csak a 

portással sem, akaszkodhatok össze ,kedvemre. 

A Kettőszázötös csakhamar közismert személyiség lett ,a szálloda sze-

mélyzete el őtt. Egy kicsit bosszankodtak a .fölényességén, és egy ki ćsit . meg- 

mosolyogták a háta mögött a magabiztosságáért, önhittségéért. Egyszer a 

fiatal pincérlány vigyorogva megkérdezte id ősebb kollégáját: 

Mondja ,csak, nem valami ,mogorva tanárféle ez . a fiatalember? Az az 
érzésem; hogy örökké nádpálca van,a, kezében'. 

A , kolléga fölvakkantott jókedvében, és tréfás .figyelmeztetéssel mondta: 

—,Nono, jó lesz vigyázni, nehogy ,végül .rápaskoljon azzal a nádpálcával 

a meztelen popsijára! 



Nevettek, s a pincérlány olthatatlan vágyat érzett, hogy á húslevest egy 

kicsit odaloccsintsa az ölébe. Még el is képzelte az arcán lassan elnyúló, cso= 

dálkozó grimaszt, amint rádöbben az őt ért sérelemre. Ez a leves!occsintási 

kedv tulajdonképpen még pár nappal el őbbi keletű  volt. Attól a pillanattól 

datálódott, amikor az idegen fiatalember el őször jelent meg a szálloda étter-

mében. Magas termete, egészen a válláig lógó s ű rű  fekete haja és pulóverének 

rikító sárga színe mindjárt a terem tekinteteket vonzó központjává tette. El ő-

ször ült a fehér terít ős asztal mellé, de mindenkiben azt az érzést keltette, 

hogy hazaérkezett, s az ő  tulajdona az egész szálloda. El őbb gondosan megvizs-

gálgatta a kés mindkét oldalát, szavétája sarkával akkurátusan megtörölgette 

a tányért és a kanalat, majd az asztalra tett virágvázára mutatva, így mutat-

kozott be az odasiet ő  pincérlánynak: 

Ezt a zöldséget vigye innen! Szemetes lesz t ő le a tányér. 

Aztán belemerült az étlap vizsgálatába. 

A szobaszámot szabad? — kérdezte a lány, és akkor megütközve 

nézett rá. A pillantásában az volt: hogyhogy? Hát nem tudja? Én vagyok a 

Kettőszázötös .. . 
Mintha ez a megbocsáthatatlan tolakodás terelte volna figyelmét a pin-

cérlányra. Végigmérte a tekintetével, és csodálkozva vette észre, hogy meg-

nyerte a tetszését. Határozottan jó alakja volt. Szépen, ingerl ően feszült 

rajta a sötét szoknya és a fehér blúz. Szája szélén incselked ő  mosoly bujkált, 

mintha örökké készen állna minden csintalanságra. Ahogy elrobogott szalvé-

tával a kezében az asztalok között, mindenütt otthagyta maga után fiatalsá-

gának egy csipetjét, elhullajtott pillantások, futó mosolyok, félbemaradt, simo-

gatást sejtető  mozdulatok megfoghatatlan formájában. Nem lehetett észre nem 

venni, és nem lehetett komolyan venni. A Kettőszázötös is felfedezte, és ke-

gyesen elhatározta, hogy leereszkedik a felh ők magasából, s megpróbál beil-

leszkedni egy pincérlány földszinti életébe. A beilleszkedés persze nem ment 
egészen simán. Megszokta otthon, hogy valamiképpen mindig csak lebegni 

kell az asztal felett, s miközben szürcsöli a levest, er ő ltetett humorral vegyí-

tett kitérő  válaszokat kell adni a netán felé irányított kérdésekre, nem eresz 

kedvi , le a tárgyilagosságig, és nem ereszkedni le még önmagáig sem. 

Laci kérlek, ennek a gyereknek a stílusa kibírhatatlan — szokta mon- 

dani–ilyenkor a mama. És Laci, az apa, mindig azzal az unalmas megért& 

szándékkal vette védelmébe, hogy: 

Ugyan, hagyd, szerelmem! Ez a türelmetlenséged csak azt mutatja, hogy 

öregszünk már mind a ketten. ör egszünk, és nem értjük meg a fiatalokat. 

Önmagának is nehezen vallotta be, de ilyenkor szerette volna pofon ütni 

az apját, amiért hajlandó mindig és mindent megbocsátani, amiért hajlandó 

mindig valami ködszer ű  fiatalos elidegenedéssel magyarázni' a gyengeségeit. 

Sajnálta az anyját, amiért nem adott neki egyenes feleletet, dé nem tudott 

kitörni a mesterségesen köré épített fiatalságképzetb ő l. 

A pincérlány a maga suhanó nemtör ődömségével, letörölhetetlen mo-

solyával, melyet a tolakodó megbocsátás jelképének érzett, mutatóssága ellen-

ben valami olyan heves ellenérzést is kiváltott belöle, mint apja, amikor azt 

magyarázta hosszasan a családban, hogy nem szabad olyan tragikusan venni, 

ha a • gyerek a nyolcadik osztály er ő ltetetten kínos elvégzése után pihenésre 

vágyik, és nem hajlandó tovább tanulni. 
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. 	— Fiatal még. Majd benő  a feje lágya. Van ideje. Ne féljetek, nem 
fog éhen halni itt mellettem, amíg élek. 

Ez a magabiztosság, a gyárigazgatói állás mindenhatónak és mindent 

megoldónak éreztetett magassága minden szándékolt támaszszer űsége ellenére 
csupán a gyengeségét éreztette vele, ezt a belenevelt gyengeséget pedig nem 
volt szabad mások tudomására hozni, hanem fölényes könnyelm űség mögé 
kellett rejteni. 

Hogy én nem tudok megállni a magam lábán? De hiszen nem is 
akarok állni! Jó nekem feküdni is. Csak álljanak, akiknek az a sorsuk, hógy .  
állniok kell. 

A mondat után harsogó kacaj volt a pont.  

Szellemes a gyerek — büszkélkedett a Gyárigazgató, . és aztán elvo-
nult délutáni szundikálásra, maga mögött . hagyva az ételmaradékkal teli terí-
tett asztalt és feleségének kielégítetlen érdekl ődését. 

Ez a mindent elsimító ebéd utáni szundikálni vonulás tükröz ődött a' 
pincérlány zajtalan, mosollyal vegyített futkosásából is. Mintha felajánlkozás 
volna: én téged mindig és mindenben kiszolgállak, te Kett őszázötös, ismerd 
el nyíltan, hogy rám szorulsz, mert nem vagy elég súlyos saját magadnak —' 

minden fölényességed ellenére sem. 

Nem, elismerni semmit sem szabad. Még akkor sem, ha valóban szíve-

sen látná is ágyában, és megalkuvás nélkül csókolná örökké mosolygó száját. 

Mert minden elismerés a gyengeség beismerése. Gyengének lenni pedig nem 
szabad, mert ezzel megfosztaná magát mások számára gondosan kiformált 

énutánzatától. Hódítani igen! Csak úgy mellékesen, alattomosan kuncogva, le-
ereszkedően vállat veregetve, de szelíden fejet hajtani nem illik, ellenkezik a 
világban elfoglalt helyzetével. Ezt a h ődításszükségletét próbálta valóra váltani, 
amikor megvetésének jeléül határozott mozdulatra szánta el magát: nem is 
titkolt, magától értetődő  önimádattal végigsimított a mellette ellibben ő  lány.. 
kigömbölyödő  popsiján. 

A simogatást senki sem vette észre, csak maga a lány. El őbb csodálkoz-
va visszanézett rá, s amikor látta a mozdulatot kísér ő  vigyorgást, fölágas-
kodott benne a megsértett n ő , lefagyott szája szélér ő l az egyenruha darab-
jaként viselt kaptafamosoly, és halkan csak ennyit szólt vissza: 

Kérem, Kettőszázötös, ez nincs benne a szállodaszámlában. 

A csendes szó jobban sértett, mint egy csattanó pofon. Egy ilyen kis 
mitugrálsz pincérlány ekkora nyugalommal meri rendreutasítani. Ha tán rá-

csap a simogató kézre, az további támadásra ösztökélte volna, de a csendes 
figyelmeztetés leh űtötte kedvét. Mintha anyja szólt volna a maga bátortalan 
hangján, és anyja el őtt — éppen bátortalansága és ügyefogyottsága miatt — 

nem szabad lelepleznie magát. El kell fordítania a fejét, felületesen kuncogva, 

mintha mi sem történt volna, s aztán kés őbb, fönt a tengerre nyíló szobában, 

ahol már nem kell tartani a magányosságába behatolni szándékozó meleg, 

vagy halk rendreutasító szavaktól, tán el is kesereghet egy kicsit, az utca 

forgatagát bámulva, hogy milyen egyedül is lehet így elzárkózva a feléje röpí-

tett, közeledő  szavak el ő l. 

Délután kiment a parkba, keresett egy árnyékos padot, amelyr ő l elme-

renghetett a nyugtalankodó tenger felé. Fürdésre h űvös volt . még. Ez az 
áprilisi tengerre látogatás csak afféle el ő leg volt a valóságos nyaralásra. 

801 



=-- Fládd ménjen! — bizónygatta a Gyárigázgátó Apa. ; A dolgától meg-

teheti, és egyéb sem gátolja a mulatságbar'É Ráér' még élni! 

Megértő  apai szó! Benne tülköl' á gyá`r'ában készült mótorkéréklíárok min-
dén' félületessége, minden távólba röppen ő  könnyelműsége: Hadd menjen! Ráér 

még élni! 

• Ott, az al'acšony kérítés méli tt gyerekek labdáztak. Rájuk rriöšolygbtt, 

mint magával egyenl őkre, s amikor visszanevettek rá, közéjük is elegyedett. 

Égy kicsit mintha enyhült volna áz önirriádatá, egy kicsit mintha' fölszabadult 

volna á felnőttek minden szavából reá nehezed ő  felel ősségre vbnás nyómáša 

alól. Gyermek volt ő  is, újra az a régi gyermek, aki el őször látja a' tengert, 

köpköd a sós víztő l, és hatalmas I'ábdája segítségével tartja' fenn magát a hul-

lámok tetején. Mert hát szégyen volna; ha až akkor még F őmérnök, ma Gyár-

igazgató úr, illetve elvtárs fia nem tanulna meg úszni már az els ő  délelríttön. 

Mert hát a F őmérnök — Kés őbbi' Gyárigazgató fia olyan ékesség, amelyet 

örökké mutogatni kell a család és az ismer ősök előtt. A Főmérnök fia természe-

tesen' kötelez ően eminens tanuló, természetesen kötelez ően zongoram űvész, 

meg sakkmester, meg. pingpongbajnok — és mama kedvence, leped őnyi parted-

livel a nyakában, mely megóvja attól, hogy mellére csorogjon a mindennapiság 

nyála, mint valami közönséges hálandónak.A F őmérnök fia nem is igazi él ő-

lény, csak aranykeretbe zárt kép az ebédl ő  szabad falán — örök mementóul 

a kései utódoknak. 

Kuss! — böffent fel bel őle egy önkéntelen undorérzet. — Kuss, mert 

igenis hálával tartozom apámnak, aki két tenyérrel tart az élet rohanó árada-

ta fölött. 

Köszönöm, apa, az életemet, a vállig ér ő  hajamat, a cinikus mosolyómat, 

köszönöm a lepedőnyi pártédlit, de most hagyj egy kicsit igaži gyerekekkel. 

játszanom. Nézd, itt a labda, amely akkora Mint á -  fejem, és tán ugyanolyan ,  
üres is. Lehet dobálrii, lehet rúgni, és nem kell vele unalmas egyenleteket meg= 
oldani, és nem kell még unalmasabb német meg angol szavakat magólni. A' 

labda gömbölyű , és ugyanolyan barátságos, mint annak a régi hotelportásnak a 
vigyorgó arca, aki -úgy egy évtizeddel ezel őtt azzal hálálta meg a F őmérnök Úr 
által előre a pultra lerótt busás borravalót, hogy amikor délben hazaértek a° 

standról, hogy ebéd el őtt megpihenjenek egy félórácskát a legtengerrenéz őbb és 
leglegebb szállodai szoba lefüggönyözött h űvösében, szélesre húzott szájjal gug-

golt le a Főmérnök úr nagyremény ű  fiácškája elé, és élgügyögte a Már máso-

dik napon unalmassá vált kérdést: 

No, melyik kulcsocska kel( a kisfiúnak?... Csak fiam' a kett őszáz 

ötös?... 

Nem is emlékszik rá pontosan, akkor is a kétszázötös számot' viselte-e a 

szobájuk ajtaja, vagy csak most, tíz-tizenkét .év távlatából egyenlít ődik ki mos-

tani szobaszámával, mint valami ismeretlenek nélküli látszategyenlet. De 

ahogy emlékezetében él, azok a régi számok valamiképpen gömböly űbbek; el-

hízottabbak voltak. Gömbölyűek és vigydrgók, akár a borravalóért hálásan piti-

ző  portás bácsi kopaszodó feje. 

Rúgd ide azt a labdát, öcsi, lehet, hogy az egész kicirkalmazott ' föld-

golyóbist rúgod. Na, nézd csak, majd én megtanítalak a nagy, titokra! Ez a 

fogait mútogató állatfej rajtá, amit té mácskának hiszel, vágy legjobb esetben 

tigrisri'ek vagy öroszlánnak, tulajddnképpén a glóbusi Afrikája. Éz á sárga fölt 
még', aminek olyan a formája, mint égy csápolt tornyú templom, elárúlorn 

,..,- 
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neked, ez Kína ... Ugye hallottál már Kínáról? Ott ferde szem ű  emberek élnek, 

és pipából szívják az édes álmot. 

Rekedtes hangon nevetett, és visszarúgta a labdát olyan er ővel, hogy 

túlszállt a kerítésen, úgy kellett gyors lábbal utánafutni., nehogy elguruljon 

egész a tengerig. Egészen elfelejtette a pincérlány ruganyos lépteit, rendre-

utasító halk szavát, és elfelejtette feln őtt önmagát is. Miért is nem maradhat 

meg örökké az ember ágyba pisil ő  gyereknek — gyárigazgatói problémák, 

egyenletek és nemi kísérletezések nélkül?! 

Sütött a nap, a tengeren monoton hangon zakatolt egy hatalmas halász; 

csónak kétütem ű  motorja, magán érezte a körülötte sivalkodó gyerekek padokon• 

üldögélő  szüleinek csodálkozó pillantását: vajon mit akar ez a lompos hajú'  

huligán a csemetéinktő l? Érezte, hogy íze van a, percnek. És elhatározta, hogy 

ma nem fog vacsorázni. 

Amikor tíz óra körül — még a. délutáni játék frissít ő  hatása.. alatt — 

felment a szobájába, halkan fütyörészett valami soha meg nem komponált, a 

pillanat hangulatából szület ő  melódiát. Az étterem fel ő l már megszűnt a zson-

gás, a hall körberakott fotelei üresen ásítoztak, a hatalmas ládákba telepített . 

pálmafák levelein úgy játszott a fény, mintha a tenger tisztakék mélyéb ő l villog-

tak volna felé a csillagok. Holnap es ő  lesz — gondolta. És távolról, már hal-

lotta is a halk mennydörgést, mintha színpadi kulisszák mögül bádoggal zór; 

getnének. 

Elkerülte a liftet, és hintázó járással számolgatta a lépcs őfokokat. Egy 

helyen föllazult a sz őnyeg, mert rögzítő rúdja kiszabadult a helyérő l. Milyen jól. 

is esik egy kis rendetlenség, mely megbontja a szabályok unalmát. Miközben 

szándékosan rálépett a kissé keresztbe álló fémrudacskára, élvezte, hogy valami, 

szabálytalanságot követett el, ámi semmiképpen sem egyeztethet ő  össze a 

Gyárigazgató Apa otthonának pedáns rendjével. Akkor két lépcs őfok ölelkezé- 

sénél megállt egy pillanatra a lába, és úgy érezte, valami még szabálytala-

nabb dolgot kellene elkövetnie. Felöltözve beleugrani a tengerbe, meztelenül 

végigsétálni az utcán, vagy ami ennél is hatásosabbnak látszik: elszívni egy 

marihuanás cigarettát. Maga a gondolat is lázadás volt, és elképzelte anyja 

megrőkönyödve összecsapott kezét: kábítószert? ...Az én fiam? 

A szobában fel sem gyújtotta a villanyt, csak úgy az ablakon át beszü-

remlő  külső  világításban ledobálta magáról a ruhát, és végignyúlt az ágyon. 

Füle érzékelte, de agya nem különböztette meg a távoli zajokat: a közeli bár 

villamosgitárjának pendülését, az ablak alatt elrobogó autó fékcsikorgását, az 

edények összecsörrenését a konyha fel ő l, és egy elkésett hajó tompa doho-

gását. Amikor megkopogtatták szobájának ajtaját, hallotta ezt is, de nem: 

nyugtázta a kell ő  mozdulattal. Lehunyt szemhéja alá nem fért be a valóság, .s 

a kopogás is inkább csak ebbe a gitárzenéb ő l, fékcsikordulásból, edénycšö. 

römpölésbő l és hajódohogásból összeállt furcsa harmóniába illeszkedett bele. 

Amikor aztán harmadszor is elhangzott az ajtaján a bebocsáttatást kér ő  üte-

mes jel, kedvetlenül fölfigyelt. Csak úgy pizsamanadrágban nyitott ajtót, s 

közben még ásított is egy kicsit. 

A pincérlány állt vele szemben. Arcán most is ott függött az álarcnak ér 

zett mosoly, de mintha kevésbé gépies, kevésbé karikatúraszer ű  lett volna. 

— Te vagy az? 

Én ... Engedj be! 
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--Mit akarsz? Tán az elmaradt vacsorámat hozod? 

Ne hülyéskedj! Mozdulj már félre egy kicsit! 

Cšak nem az a déli suta mozdulatom vonzott ide? Hát ennyire naiv 
vagy? Vagy tán ennyire romlott? 

Nem tudom, semmit sem tudok itt a nyitott ajtóban, homály és fény 
közt lebegve. Engedj be végre! 

Minek? ... Hát nem érted, hogy nem kívánlak? Nem érted, , hogy 

senkit sem kívánok? Undorodom tő led. Érted? Tő led is, a simogatásom elő l 
menekülő  mozdulatodtól is, .de a felkínálkozásodtól is. Magamtól undorodom ... 
Menj hát a dolgodra! 

A lány nem mozdult. Szemébő l egy pillanatra mintha megszökött volna a 
mosoly. Tanácstalannak, kiszolgáltatottnak látszott. 

-- Igazán nem engedsz be? Félsz-tő lem? 

Megpróbált elfogulatlan lenni. Megpróbálta nem tragikusan venni a •visz-
szautasítást, még kuncogott is, mintha jó tréfa csattanóján mulatna. S akkor 
megsajnálta. Félreállt az útból, mintha csak önmagának adna helyet. 

Ne, ne gyújtsd meg a villanyt. Engedd, hogy csak a testünk világít-
son! így, üljünk ide egymás mellé a sezlonra. Beszélgessünk! 

Már fölengedett a pillanatnyi zavara, már nem érezte magát kiszolgálta-
tottnak. Győzött, s ez a győzelem annál értékesebbnek tetszett, mert valami 
érthetetlen iszony, valami megmagyarázhatatlan idegenkedés felett aratta. 
Nem akart belebújni az ágyba, ez nem illett volna a pillanat hangulatához. 
Amikor jött fölfelé a liften, még csak a test örömeire készült. Amikor délben 
rászólt a fiúra, úgy látta, valami ijedtség remeg a szemében. Ezt az ijedtséget 
akarta eloszlatni testének melegével. Úgy csöppent bele az életébe, az érzése-
ibe ez a messzirő l jött és pár nap múlva újra az ismeretlenségbe merül ő  fiú, 
mint egy kibuggyanó vércsepp az ajka szélére. El őször csak arra érzett furcsa 
vágyat, hogy ölébe loccsantsa a ritka levest, aztán — barna szemének merev 
tekintetét felfogva — egyszerre valahogy megfeledkezett minden féltve ápol-
gatott nagylányos tervér ő l, külföldi fiatalemberek tolakodó tekintetér ő l, tömött 
pénztárcájú öregurak sóvár vágyáról, régi-régi anyai intelmekr ő l és tegnapi 
könnyelm ű  szerelmi kalandokról. Mintha becsípett volna a fölényesnek szánt, 
de naívnak sikerült' szavait ő l és ijedten félbehagyott mozdulataitól, incselkedni 
támadt kedve, és ugyanakkor valami mélységes szánalmat érzett iránta, anél-
kül, hogy meg tudta volna magyarázni egyik érzését is. A fiúnak a lényéb ő l 
sugárzott valami megbonthatatlan kettősség, de olyan ellenállhatatlanul, hogy ő  
maga is két külön lénynek kezdte érezni magát: egy lánynak, aki vastag 
kacajjal, frivolság és kacérság nélkül nemtör ődömséggel, csúfolódva fordít hátat 
a legénynek, és egy asszonynak, aki minden fenntartását a sarokba vágva, 
engedelmesen odabújik szerelmese kitárt karjaiba, hogy gügyög ő  szavakkal 
babusgassa. 

Ültek ott a sezlonon, mint két véletlenül egymás mellé vet ődött, idegen 
világból összekerült, kiegyenlíthetetlenül különböz ő  lény anélkül, hogy a legke-
vésbé is ismerték volna egymás világát: egyik az anyagi jólét és apai zsar 
nok szeretet és az önálló, de elfojtott cselekvésvágy közös nevez őre hozhatat-
lanságát, s az ebbő l fakadó megbékíthetetlen, de lényegében gyáva haragot és 
félresikerült lázadást; a másik a futó kalandok sekély gázlóját, önmaga terem-
tette lehetőségeken, örömeken, kielégüléseken át. Hogyan is tudtak volna vála- 
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szolni a megfogalmazást sem kapott síkos kérdésekre, hogy mennyire, milyen 

mértékben szégyenletes rablánc ez az életforma, és mennyire tekinthet ő  az ön-

állóság jóízű  szabadságának amaz. 

Körülöttük s ű rű  pókhálóként terpeszkedett el a • csend, és akkor a fiú-

nak váratlanul a lépcs őházi szőnyeg rögzítőrúdjának szabálytalan helyzete jutott 

eszébe, mint olyan valami, amibe bele lehet kapaszkodni, hogy ne fakadjon 

sírva, és kimondta a hozzáf űzött gondolatát: 

Te szívtál már rigót? 

Rigó? ... Mi az? 

-- Nem is tudom pontosan ... De úgy gondolom, hogy menetjegy a 

szabadságba. 

Nem értelek. Ügy jársz-kelsz itt a szállodában, mint valami kiskirály. 

Lerí rólad, hogy nincsenek anyagi gondjaid, hogy valamiképpen fölötte élsz a 

mi kicsinyes világunknak, hogy oda se illesz az ételfoltos abrosszal leterített 

éttermi asztal mellé. Nem, ne gondold, hogy ez az anyagi függetlenséged von-, 

zott hozzád. Sokkal inkább az a megmagyarázhatatlan ellentét, ahogyan a ,hely-

zetedbe beilleszkedsz. Nem tudom, érted-e!? Komoly m űvészembernek hinné-
lek, s aztán csintalankodva belenevetsz a szemembe. Azt gondolom, hogy csil-

lagászati távolságban vagy t ő lem, s aztán otrombán megsimogatod a feneke-
met. Meg tudod te magyarázni ezeket az ellentéteket? Érted te egyáltalán 

saját magadat? De ne, ne magyarázz semmit, ne fejts meg semmit, mert még 

a végén majd szétpukkansz itt a két tenyerem közt, mint valami túlságosan 

fólfújt színes !éggömb. 

A fiú csodálkozva nézett rá. 

Tudod te, hogy mennyire rátapintottál az igazságra? Én még sohasem 

tudtam ilyen világosan megfogalmazni a helyzetemet ... Túlságosan fölfújt 

színes léggömb ... Az, az ... És ez olyan szomorú, hogy valóban sajnálnom 

kellene önmagamat. Ha egyáltalán tudnám és érezném, hogy mi fán terem is az 

az önsajnálat. Vajon önmagam elítéléséb ő l fakad-e, vagy annak a módnak tart-

hatatlanságból, ahogyan velem bánnak, ahogyan engem kezelnek. Az apám is, 

no meg legyünk őszinték, lám, még te is. Tán az a baj, hogy olyasmit vártok 

tő lem, amire képtelen vagyok, ami hiányzik a lényemb ő l. A fölfújt színes lég-

gömb csak arra jó, hogy játékosan szétpukkanjon a játszadozó gyermekek 

ügyetlen mancsai közt, de semmi esetre sem arra, hogy a magasba röpítsen. 

Én pedig mindenképpen föl szeretnék röppenni a végtelenségbe. Minden földi 

béklyó és szentimentális érzéskötelék nélkül. Mint valami szellemi ű rhajós. S 

e helyett itt ülök a kett őszázötös szoba sezlonján, markolászom a derekadat, és 

élvezem apám pénzének minden átkát. 

De hát ki vagy te, hogy ilyen elégedetlen vagy önmagaddal? 

Ki vagyok? És még csak elégedetlen se legyek? Hiszen úgy feszül 

bennem a kitörési vágy, mintha dinamittal volna tele a b ő röm alatt. Hogy ki 

vagyok? Hát nem is olyan egyszer ű  a válasz. Mert én valóban kiskirály va-

gyok, eltévedt kiskirály, aki a trón helyett a szemétdombra vágyik, és ugyan-
akkor rongyos koldus is, aki szeretne gyárakat igazgatni, ű rhajót vezetni és 

merész új dolgokat feltalálni, akár valami Nobel-díjas tudós. Gyúrd össze a 

kettőt, és markolj bele az élvezhetetlen masszába. Ez vagyok én. 

Én sokkal egyszer űbbet kérdeztem. Csak a foglalkozásod érdekel, 

nem pedig a zavaros filozofálásod. 
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Azt hiszed, ez könnyebb .  kérdés? ... Tévedsz. Nem is tudok rá meg-
nyugtató feleletet adni. Nincs foglalkozásom ... Nem hiszed? ... Úgy lógok 
ebben a mások számára épült világban, mintha a bábszínház drótjain rángat-
nának. Egyszer apám, hatalmi szava betett valami múzeumba ... Múzeum ... 
Azt se tudom, mi' lett volna a dolgom. Amikor megláttam w kitömött állatok 

rám mered ő  üveges szemét, az volt az érzésem, mintha régi képeskönyve-

ket lapoznék: ez itt a birka, ez az oroszlán, ez a vadkacsa, ez meg egy isme-
retlen állat, amelyet rólad mintáztak. Nevetnem kellett a custos komolykodó 

erő lködésén, hogy kedvet csináljon a munkára. 

Az irodában dolgoztál? 

Dolgoztam? ... Hát némi túlzással tán azt is mondhatnám. Arra em-. 
lékszem, hogy másoltam valami kimutatást, persze csak úgy kézzel, tintával, 
tollal, mert az írógéphez nem értek. Meg mit tudom én! Annyit azonban sej-
tek, hogy nem sok haszna volt a munkámnak. Otthagytam aztán az egészet!' 
Hogy jövök én ahhoz, hogy kitömött baglyok, megbarnult ezüstpénzek és tö-
rött cserépkorsók szomszédságában keressem a holnapi napomat, amikor még 
azt sem tudom, mikor volt a rigómezei csata? 

A lány mondani szeretett volna valamit. Valami olyasmit, hogy: tudod, 
az én kezemben is igen részegen állt kezdetben a tányér. Ott akartam hagyni. 
mindent. De az anyám pofon ütött, és azt mondta: vagy megszokod, vagy me-.  
hetsz az utcára. Nem vagyok én milliomos, hogy eltartsalak. Valami ki is bugy-
gyant tán a száján, vagy lehet, hogy csak a gondolatát kapta el a fiú, mint 
valami láthatatlan labdát, mert újra megszólalt: 

Persze mindehhez hozzátartozik, hogy engem sohasem utasítottak iga-
zán rendre. Arra sem emlékszem, hogy valaha is megütöttek volna. Lehet, 
hogy hiányzik is bel ő lem egy szilárd oszlop, ami az apai szigor nyomán for-
málódik meg és szilárdul betonná, hogy egyenesen tarthassa a testet is, meg 
a szellemet is. Azt mondják, a tanulás ... Jó, jó, de hát érdémes egyáltalán 
tanulni? Fölösleges munka, nemde, ha apád úgyis gondoskodik rólad, és vérig 
sértődik már akkor is, ha csak halvány tiltakozást érez e gondoskodás ellen. 
De ha meg nem tanulsz, magad maradsz a pusztában, mint valami unatkozó 
gémeskút. Nem vesznek komolyan, kinevetnek, mint a középkorból ittmaradt 
üres emléket, még arra se vagy jó, hogy friss vizet merítsenek bel ő led. Csak 
döglött ürge lakik benned. Már messzir ő l bűzlesz. A Gyárigazgató fia rothadás-
nak indult. Érted? Valami nagy-nagy lendít őerő  kellene ahhoz, hogy legy őz-
hessem a föld vonzóerejét, és kiröppenjek a valóságos énem fölé. Er ős szár-
nyakra volna szükségem, még akkor is, ha hamisak ezek a szárnyak. Rigó 
kellene, érted? Rigó, marihuana, vagy heroin, vagy valami hasonló. Szárny, 
szárny, szárny... 

Próbáltad már? — kérdezte megdöbbenten a lány. 

Ugyan! De egyszer csak meg kell próbálni. Egyszer csak el kell indulni, . 

nem igaz? Feltétlenül el kell indulni, ha valaha is el akarsz érni valamit. 

És legalább tudod, hogy mit akarsz elérni? Látsz valami célt magad 

előtt? 

Nem tudom. Honnan tudnám? Hiszen éppen ezt szeretném megtudni 
valamiképpen. Segíts hát rajtam, ha egy fikarcnyit is becsülsz. Adjál mari-
huanát, adjál valami szárnyat! Kérlek, könyörgök neked, akár az anyámnak, 
vagy a képzeletbeli szeretőmnek. Szánj meg! 
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A lányban éppen az ellenkező  hatást váltották ki a ,  szavak. Nem szánako 

zárt é'r'zett, de undort, megvetést. Ő  azért jött, hogy adjon• de nem rigót; nern 

marihuanát, hanem tétova önmagát. Nem a Gyárigazgató Fiának, még csak ,  

nent- is a Kettőszázötösnek, aki elviteti' a virágot is az' asztalról, hanem egy-

szerűen egy zavaros szem ű  fiúnak, mert úgy érežte, hogy szüksége van rá. 

Éš tatán nem iš csupán kéjvágyból, nem is szerelemkívánásból, hanem egysze-

rűen csak valami felé irányuló megértés kereséséb ől. Egy árva, magában él ő  
leány' megvigasztal egy árvának, magának él őnek látszó fiút. De marihuana• 

nélkül. Valóságos sértésnek érezte a furcsa kérést, olyan sértésnek, amelyet: 
csak a gondolkodás nélküli pofonnal lehet lemosni. Egy durva' reakció, amii 

nem az alattomos és alárendeltséget éreztet ő  simogatás váltott ki, hišzen azt' 

emberi mozdulatnak lehet tekinteni, ha tán fennhéjazó is, hanem a lealázó 

panasz, mert az emberi semmibevevés sugárzott bel ő le égetőn, parázslón: 

otthatatlariui. 

Csattant a pofon, s ez felébresztette kábultságából a fiút is. A régi volt 

megint. A régi, aki nem panaszkodik, hanem fent trónol minden panaszok és 
minden emberséges közelség fölött, egy olyan régióban, amelyb ő l csak meg-
vetéssel lehet lenézni az emberekre. Üres kacagás bugyborékolt el ő  a tor-
kábótt, és alig tudta kivetni magából a nyálkás szavakat: 

— Utállak! Tudod? Nem, nem ezért a pofonért, ezért még hálával is 

tartozöm, hanem azért, mert feljöttél hozzám. Ríngyó vagy, javíthatatlan rin-

gyó. Meg sem élégszel a testemmel, hanem a lelkemben akarsz vájkálni. Dé-
delgetni szeretnél, akár az apám, mi? Nem tetszik neked, hogy marihuanát 

kérek tő led? Hát ki vagy te? Az ő rzőangyalom? Elégedj meg azzal, hogy meg-
simogatóm a feneked, és hagyom magam ölelni. Ne akárj több lenni, mint 
ami vagy. Mars ki a szobámból! És többét ne lássam azt az ájtatoskodó po-

fádat. Ideje, hogy aludni hagyj végre! 

Amikor egyedül maradt, végigvetette magát az ágyon, és így utólag meg-

próbálta felidézni testében a lány megkóstolatlanul hagyott szájának ízét, de' 

csak undort érzett. Úgy émelygett a gyomra, mintha fél liter konyakot hajtott 

volna föl vacsora helyett. Szája elé kapta a kezét, és futott a fürd őszobába. 

Reggel nem volt kedve kibújni az ágyból. Megpróbálta maga el őtt fel-
idézni a leány arcát, de nem sikerült. Nem tudta elképzelni sehogy sem. 

Mintha soha-soha nem is látta volna. Rémlettek testének gömbölyded vonalai, 

de az arc beleolvadt valami tejszer ű  ködbe. A tenger tintakék vize hullámzott 

fölötte. Elromlott a tévé — gondolta elvigyorodva. — Tán kiégett egy cs ő , 

vagy egy blokk. Elfeketedett a képerny ő . Már sajnálta, hogy el űzte magától, 
mielőtt megízlelte volna a testét. De mit nyavalygott? Miért akarta er ővel 

felmérni valami hétköznapi mércével? Feküdt volna be az ágyba, ha már azért 

jött, s hagyta volna a tegnapi és holnapi életét, , ami úgysem tartózik rá. Elé-
gedett volna a perccel, ami éppen neki jutott! 

A behúzott függöny résein úgy látta, elszomorodott az id ő . Aztán néhány 

esőcsepp is megkoppant az ablakpárkányon. S az es őcseppek koppanásával szin-

te egy idejű leg hangos csikordulással megtorpant a szálloda el őtt egy gépkocsi, 

a hangjából ítélve, autóbusz. És néhány pillanat múlva német szavak érthetetlen 

zűrzavara hatolt a fülébe. Megint egy csoport turista gondolta, és önkénte-

fenül is odament az ablakhoz, hogy kikandikálva, tanúja legyen a mégszokott ese-

ményriek, a hosszú úttól fáradt arcú utasok kikászálódásának. Szeme meg- -  

akadt egy fehér nadrágos, piros pulóveres sz őke lányon. Hatalmas b ő röndöt 
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rángatott ki az autóbusz gyomrából, s közben még föl is pillantott oda a szál-
lodaablakok felé, mintha érezné a • rátapadó férfiszemek áradó fluidumát. Lát-
hatóan egy kisebb csoportot alkotott még két fiatal lánnyal együtt, az a másik . 

kettő  azonban szürkének, jelentéktelennek látszott mellette. Legalább , is a 
Kettőszázötös értékelése szerint nem volt semmi vonzóerejük. A piros pulóve-
res azonban mintha régi ismerőse lett volna. Erő  áradt szerte a mozdulataiból, 
amikor kézbe kapta bőröndjét, és közben fiúsan hátrasimította hosszú sz őke 
haját. A látomás erejével hatott a szürke, es őt ígérő  reggelben, és sajnálta, 
hogy csakhamar eltűnt elő le a szálloda bejáratának üvegajtaja mögött. 

Délben az étteremben már ott ült az els ő  sarokasztalnál, amikor zajosan . 

bevonult a lány a • maga kis társaságával. Így közelr ő l még jobban tetszett. 
Arca határozottabban bontakozott ki a sz őke hajkoronából, a szeme alatt hal-
vány szarkalábak életesebbé, melegebbé tették. Most is a fehér nadrágot 
viselte, de a piros pulóver helyett valami halvány rózsaszín ű  blúz volt rajta, 
elöl hegyes kivágással s a két szárnyat összefogó rubinköves mellt űvel. 
Amikor elhaladt mellette, éppen hátrafordult, hogy közöljön valamit barátn ő -
jével, s így még a pillantásával is elkerülte. Ez bosszantotta egy kicsit, de 
azért szilárdan elhatározta, hogy megismerkedik vele. 

Lassan, az időt húzva fogyasztotta ebédjét, a ritka húslevest, majd utána 
a párizsi szeletet vegyes körettel. A pincérlány szándékosan elkerülte aszta-
lát, átengedve kiszolgálását kollégan őjének, aki a másik sorból rándult á# 
kivételesen hozzá, miközben titkolni igyekezett a szája körül okvetetlenked ő  
megértő , huncut mosolyt. A ringyó! — gondolta. — Még dicsekszik is a 
kudarcával! 

Már a fagylalt végén járt, amikor a Rubinköves újra elhaladt mellette, és 
társaságával együtt elindult fölfelé a lépcs őn. Akkor kászálódott ő  is, és leült 
a hallban, hogy megvárja, mikor indul ismeretlenje délutáni sétára. 

A reggeli néhány csepp esőnek nyoma sem volt. A szállodaajtó üvegén 
-át, vaskos sugarakban tört be a déli nap, szinte érezte is er ősen sós illatát, 
ahogy a tenger hullámain át bukfencezve, lábai elé szórta fellobbant ,tüzét. 
Ahogy a fotelben ülve, kinézett a tenger felé, szeme megakadt a kijárattal 
szemben nyújtózkodó pálmafa kócos törzsén, és a fa nyúlánkságából is a 
Rubinköves Leány karcsúságát érezte ki. 

Már fél három is elmúlt, amikor a lépcs őkrő l lefelé lépkedett az ismert 
három leányalak. Jóles ő  rokonérzéssel vette tudomásul, hogy ők is elkerülték 
a lift unalmas celláját. Vihogtak, ahogy már fiatal lányok szoktak, mikor meg-
szabadulnak a szül ő i felügyelet alól, és játékos tánclépésekkel vonultak végig 
a hall puha szőnyegén. Még be sem csukódott mögöttük a súlyos lengőajtó, 
már megindult a nyomukban. Néhány megnyújtott lépéssel egészen mögéjük 
ért, kedvtelve vizsgálgatta kidomborodó idomaikat, és megint csak a Rúbin-
kövest látta legvonzóbbnak, legformásabbnak. Amikor szorosan a nyomukban 
járva, megszólalt, éppen hozzá íntézte dadogó németséggel kevert szavait. 

— Sőne médtyen, ih líbe dih .. . 

Egy pillanatra mintegy vezényszóra hátrafordultak mind a hárman, végig-
mérték tetőtő l talpig, aztán — mint akiknek tetszik a játék — kuncogva foly-
tatták útjukat. 

Nem sok járókel ő  volt a féloldalas utcán. Egyik oldalon kertes házak, 
virágzó mirtusz- éš babérbokrok, a másikon a szabad ciprusok és kaktuszok .  
mögött a mélyben a tenger. 
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Ferstéhen, médtyen? ... Du haszt s őne cici und sőne gömbölyű  po-

pó ...Der-di-dass ars, ha netán úgy jobban érted. Ferstéhen, kisbaba? 

A lányoknak még mindig nem volt terhes a tolakodó udvarló. Vihogtak 

valamit egymás fülébe, mert hát nevetségesen érdekes volt a kerékbe tört 

német szó, örültek az idegen hódolónak, anélkül, hogy akár elutasították akár 
bátorították volna. Ő  azonban bátorításnak vette a szavak vihogással nyugtá-
zását, és alkalmasnak vélte az id őt a közelebbi bemutatkozásra. Egészen mel-

léjük lépett, egy kicsit elébük is hajolt, és groteszk udvariassággal mondta: 

-- 

 

lh bin zón der gyárigazgató ... Ferstéhen? ... lh h  habe file dinár. 

Gyertek velem szórakozni. lh cále ... Ferstéhen? ... Niht ferstéhen? ... Kár. 

Még mindig nevették. Kitértek ugyan tolakodó eléjük hajlása el ő l, de 

tulajdonképpen nem volt terhükre. Furcsa kis kaland idegenben, csiklandó, 

hízelgő  és nem veszedelmes. 

Akkor megint eszébe jutott a marihuana. Meglovagolta fejét a gondolat, 

belevágta sarkantyúját, és nem tudott szabadulni t ő le. Már tajtékzott, mint a 

'versenyló, amelytő l megtagadták a kockacukrot. Kis lila köröcskék ugrándoz-

tak a szeme el őtt, mintha a rubinköves mellt ű  sokszorozódott volna meg gyer-
mekkorának szappanbuborékaivá. Már nem játszott, nem incselkedett, hanem 

követelt. 

Marihuanát akarok, ferstéhen? ... Haszt du cigaretten? ... No nem, 

ilyen közönséges cigaretta ... Szpeciál ... Mih ... Te messzir ő l jöttél, magad-
dal kellett hoznod a nagyvilágot. Azt akarom. lh volle ... Érted? Niht ferstéhen? 

Eh, ostoba vagy! 

A lányok észrevették a hangváltozást, és kezdett terhükre válni a tola-

kodás. Befordultak gyorsan egy üzletbe, de megvárta őket a kirakat el őtt. És 

loholt a nyomukba kitartóan, elárasztva őket zagyva gondolatainak üledékes 

váladékával. Akkor megláttak egy kis társaságot azok közül, akik velük együtt 
érkeztek az autóbuszon. Hozzájuk menekültek a kellemetlenné váló tolakodás 

elől. A fiút meg sértette ez a menekülés. Őt nem lehet semmibe venni. Nem 

lehet egyszer űen hátat fordítani neki. Megszokta, hogy akarata visszavonhatat-

lan parancs. Teljesülnie kell az óhajának, a mindent ráhagyás puha viaszának 

formálhatóságával. Most pedig csókot akart és marihuanát. S mert megtagadták 

tőle, forrt a vére. 

Este lesbe állt a szálloda els ő  emeletén, s amikor a Rubinköves szobájá-

ba vonult, rázörgette az ajtót. 

Nyisd ki, én vagyok. Ferstéhen? 

S mert nem tágított, a lány letelefonált a portára. Akkor a zördül ő  lifttel 
feljött egy mord arcú férfi, és megpróbálta eltávolítani. Ett ől feldühödött, és 

ököllel kezdte verni az ajtót. Az egész els ő  emelet kitódult a folyósóra. 

— Mit bámultok rám? Nem láttatok még szomjas embert? Hát én szom-

jas vágyok, és kinek mi köze hozzá! 

Végül is a milícia közbelépésével kellett eltávolítani. Betuszkolták a kék-

lámpású gépkocsiba, s elvitték kihallgatásra. Mire elcsendesült mögötte a 

szálloda, már ott ült az irodában, s vele szemben egy szúrós kép ű , de csendes 

szavú civilruhás tiszt. Cigarettával kínálta, és kimért szóval nyugtatta: 

Mondd csak, mire való ez a botrányos viselkedés? Mit gondolnak 

rólunk ezek az idegenek? 

Nem érdekel ... Nyalják ki a ... 
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Valld be, mennyit ittál,,hogy így .kiborultál. 

Dehogyis ittam. , Nem bírom én a szeszt, csak .a Coca-Colát.. Csak 
éppen azt nem tű röm, hogy kinevessenek. ,Hogy semmibe vegyenek ,és hogy 
netán szánakozzanak rajtam. 

Jó ;  jó, értelek. Mondd csak, mi .is a .neved? 

A nevem? Mért fontos az? A Gyárigazgató 'Fia vagyok. Nem elég ez? 

No jó, és a foglalkozásod? 

Miért ez a vallatás? Megöltem tán valakit? 

Hát azt éppen még nem talán. Legalább is eddig. De azért mégiscsak 
kíváncsi volnék a foglalkozásodra. 

Nincs foglalkozásom, nem tudja megérteni? 

Diák vagy még? Egyetemista? 

Se diák, se más egyéb, csak puszta magam vagyok, a Gyárüfjazga-
tó Fia. 

Akkor már kés őre járt. A tiszt is elnyomott .egy ásítást, és , hivataJpsan 
=kongó hangon fordult a 4i űhoz. 

Megnyugodtál egy kicsit? No, akkor most -menj vissza fa .szállodába. 
És holnap majd még elcsevegünk egy kicsit. 

Ment. Feje felett 'kinyíltak a csillagok, de nem látta, nem érezte őket. 
Mert hát nem látott és nem érzett semmit. Nem volt meg a kapcsolata örama-
gával sem. Tán nem is volt igazi ember.-Éppen csak a Gyárigazgató-Fia. 
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LADIK KATALIN 

A LEGKISEBB KIRÁLYFI 

Amikor beállították az új neonsort az utcánkba, vakító, kék fény árasz-

totta; el a környéket.; Kimentem a nyárikonyha Tzlé, ahol már hat éve lakunk, 

ránéztem a kalyibára, megláttam, hol éltem eddig, ,hogy_ nekem ehhez sem-

mi közöm. És világgá mentem. 

HÉT ORSZÁG 

Noit ;abban az időben : . ,egy másik •ország. És .így -ment ez ;napról .napra 

HOGYAN SOVÁNYODOTT LE A KIRÁLYNÉ 

Ahogy nézegették, napról napra jobban ..fogyott. Olyan haloványan fe-

küdt a párnák között, hogy az ablakon ; ki -lehetett menni, észre sem vette. 

Végül olyan sovány lett, •mint -egy rcérnaszál. Úgy feküdt az ágyban. Fehér 

és vékony volt, mint a cérna. órákig kellett 'keresgélni, hogy megtalálják. 

De aztán már hiába keresték. .Keresték ,a .,paplan red ői között, a lepedő  
ráncain, a párnahuzatban, de sehol ;sem' ;volt. -.Úgy lesoványodott. És itt 

maradt a hét árva. 
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BOLOND PALI 

Kérek háromszáztizennégy dinárt. Tíz lépés egy dinár. Hídra fel, híd-
ra le kétszer — tizennégy százalékkal drágább. Magyarutca, macskak ő , meg 

a mester se volt otthon. 

KÉT HEGEDŰ  ÉS A GAZDA 

Én magam kakukk maradok, és mindig, örökké, az én vízikígyómat fogom 
szólítgatni. 

ERŐS JÁNOS 

Csak előszedte zsebéb ől a rézalmát, az ezüstkörtét, az aranyszilvát, s 
elbeszélte szép sorjában, hogy hol, merre járt, mit látott. 

HOLDLEÁNY 

ki öltés nélkül varr 
s úgy főz hogy gőze sem száll 
holdnál szebben fehérl ő  
hosszú nyákú lány 
jégen mulatja magát' 
talpából szikrák pattannak el ő  
saját gőzéből varr ruhát 
a holdbéli lány 
ezüstös hangon felnyerít 
kinek fejébe néz 
bogara öntött ezüst 
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UTAST MÁRIA 

KIÁLTUNK SZENTHÁROMSÁG 

hitünk alatt mélység 	 Szépem sugárban .. 

s mi magunk a hit 	 Fényem mosolyban 
kiáltunk 	 Vétkem fájdalomban 
feneketlen kútból 
mélység alatt hitünk 
s mi magunk a mély 

MÉRLEG 
SZERETŐK 

Ölik ölelik egymást 
Szüntelen időben 
Ágyékukon táltos 
Kardjukon csikó 

Egyik sem győzhette le a másikat 
de az ütés és a seb 
pontosan mutatja a halált 

KIREKESZTETT 	 ALTATÓ 

száműzött fény 
a homályban 	 Csi csicsíja csi 
fiascsillag sír 	 aludj el kismadár 
egymagában 	 fészek remeg 
megvert az Isten 	 inog az ág 
megvert a Sátán 	 ezüstős éj 
fiascsillag sír 	 holdbéli tűnt sugár 
egymagában 	 szívem szívedbe zár 
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MARADI VELEM... 	A MESTERHEZ 

Élő  anyagba írod 
szigorú törvényeid 
Minden ütésed fáj 
Míg önmagad alázod 
magasra engem emelsz 
Így tartasz meg 

Repülésem tiszta ív 
Szárnyas mosoly messze hív 
Maradj velem mindhalálig 
Csontig érő  pusztulásig 
Hullásom is tiszta ív 
Szárnyas sírás messze hív 
Maradj velem zuhanásig 
csontig érő  mindhalálig 
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BARÁCIUS ZOLTÁN 

NÉGYES SZÁMÚ HÁZ 

Hazafelé  menet mindig megálltam az ablak alatt,  vártam,  hogy meg-
szólaljon a zongora,  majd +a :heged ű , s behunyt szemem előtt azonnal.  
felzöldült a  sík mező , két árván integető  torony: a torony mögött  alma- 
fák level+ei porosodnak. Ekkor rettegve vártam a +l+elkivielág+amba tolakodó  
á!llapofiolkat, .ment biztosra vehettem, hogy a következő  ,pillanatban a 
heged ű  szomorkás szólama az óra érzékeny  pontosságával  .be!röpíti 
vágyaimat a sohasem látott  leány szobájába.  

Beethovent +muzsi+káltak. 

Ha ,most hazamegyek, +megva+csaráztatnak, +j "accakát kívánnak s 
bójihat+ak a paplan  alá, hiszen 'jobb  és váVtozatosalbb., !izgalmasabb és 
érde+kfeszítő ,bb életet nem találhattak fel számomra  a  szüleim. S raj-  
tu+k 'kívül  senki sem törődött  velem.  Két  imányban jártam az álom  
peremén: visszaslattyogtam az ablak  alá, s +már régen  ibefog+adfiam ma-
gamba azt a 'meglepetést, amelynek eredményeként életem majd csak  
attól a naptól nyer értelmet, 'amikor  a  'leánnyal, aki 'hegedű jén  elém 
varázsolja a 'két  tornyot, a sík 'mezőt  és az .almafákat, együtt — ez már 
a másik üt — 'názzü!k  a napnyugtát a .híd alatti kiugró  ipárIkányán ü ♦1- 

• d'ögéleve. 

Kéz  a rkéZben. Szótlanul. Világi dolgokról nem beszélve.  

Éjfél előtt elfújták a lámpát.  

.Búzavti+nágos rét felé futottunk +és várramok után ikufiatturrak. Édes-
anyám azt 'mondja, 'hogy 'mostanában ú gy  alszom, akár a mackók a 
barlangok sötétjében. A valóság álmomban  fanm+á♦lótli ♦k, s ez a  való- 
ság az életnek  'ha:lvá+nyli.la díszletet 'kölcsönzött. Pedig akkortájt feke-
tébe ö ltözött  katonák cirkáltak az utcán, és én mégis azt ,merem 
remélni, hogy a leánnyal,  aikii a heged űjén játszik, gondolati  ,mély-
ségben +ki+egyend,ítödtem, s kérhetem, +rrreg+követ+ebhe'bem +t ő+le életem  
sorának  jobbra  fordulását egy +kézfogő.sdit, egy  nagy-nagy futást, amely 
elvezet a megfoghatatlan +gyömyörű:ségelcig. 

Vajon mi lehet a két torony mögött?!  
S haragos  éjszakákon  miért nem bújhatunk össze, mint az erdő  

vadjai? Hajnalban:, ébredéskor  +mündig a !nagy futás vágya ■henrített, de 
magamba zárva a rohanás 'kedvét, imegittam a tejet, csókot nyomtam 
Irénke és Mauzi 'hameiokára,  'majd bánom alatt a szerszámosládával 
kifordultam ra 'kapun. Az udvarunkban orgona  illlatozatt, s a  virág szaga 
régi emlékeket bontott bennem — Erzsi,  'Kálmán onki, Mari tanti, Betyár 
kutyám —,, s nem, mem, a ikét torony nem +lop.akodhat ♦ ki képzeletembő l.  

Tekintetem a járdára tapadt, s ,meggyorsítottam +a elé.pfiei+met. 
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A 'műhely. 

Imre a +kezemlbe  (nyomott  egy vésőt és a sarokba  tküldött. Csupa 
olaj volt a tenyerem, amikor t íz  óra  felé  (megjött a +mesfier. Olyan az 
élet, akár egy nagy sziklatömb, (kemény, de vannak :benne erezefieek, s 
ezekbe az erezetekbe a viharos  égről (lopunk. színeket. A mester fur-
csa  színtkenneré!klk+el !mintázta 'számunkra  ea vilhágot. Vagy csak én (ige-
nyeltem festő i látványokat? 'Hiszen  Imre a satu fölött  egyszerűen  meg-
merevedik, /  és estig  őt csak a vasfűmészre váró anyag ikeménységi foka 
érdekli.  Talán sohasem gondol a( m+ezőre, a +üannyakra, a +beámyakra. Ha 
megkapja a +katonai  behívót,  ő +hesz az első , akit kitüntetnek vagy le-
puffantanak. 

Talán a front  vonul a két  torony (mögött?!  

.AZ ébredés forgószélként megzavarta  +képzelgés+ei+met. (Én is  'kato-
na  leszek és géppuskafészekből verem vissza  az  ellent. (Megvédem a  
puszta képzeletben  +létfiező  világomat, a heged űt, s ha (kell,  az  életemet.  
is feláldozom a rövid délutáni zenehallgatás örömeiért. 

Van persze p rózaibb eszmélése (is +a léfin+ek. 

A ;mester (röviden közölte  vetlem, hogy »ebben és ebben az utcá- 
ban, a négyes számú  házban,  vigyázz,  azt hiszem +négy,.  elromlott  a 
fürdőszobában a csap, s aztán ne sokat +mállésekad+j, tíz perc alatt vé-
gezhetsz, senkivel nem  szemteleniked.sz, 'ha 'németek,  szó lj hozzájuk 
németül, ha  !magyarok,  szólj  hozzájuk magyarul, ,mehetsz . . .« 

Természetesen tudtam,  hogy melyik városban vagyok, d e  a föl-  
dö+n  Vagy talán az égen van -e  ez a város,  arra (már nehezebb  +valt vá-
laszt adni. Álltam az »ebben és  'ebben az utcában, a +négyes számú 
ház (kapuja előtt«, s (rohanva menekülhettem volna t ovább, mondhattam  
a ,mesternek  hogy • »a gazda nem  volt otthon«,  össze (kell ésni,  hiszen  
fáj a fogam, a gyomrom, képtelen vagyok tájékozódni.  

A szemerkélő  eső  aztán valamelyest  (magamhoz terített.  

Ahhoz, {hógy én a  nagyok  és iboldogok  világához  tartozzam, ahhoz 
még mőari  (kellett, (új  cipőbe bújni, ekék öltönyben feszíteni, s fejből,  
elszavalni ;néhány divatos költeményt a hős,  de halott  !katonákról. Aztán 
egyetlen feltétele, egy elengedhetetlen fetlitétetle  is  volt  a két torony 
megközelítésének: Bízni  abban, hogy az 'étel, amelyre születtem,  olyan .  
a Valóságban,  mint ábrándjaimban, mert  hát a paplan alatt mem  tehet :  
csak úgy  alimodozvá »eÍ+epipáelinli« a hét+köznapok szürkeségét, a ,mosoely, 
a imeghu,njnászkodó !modor pedig kötelező  akkor +is, amikor vizesen itt 
állok a  négyes  számú ház kapuja  e+lő+ti. 

Tőlem alig imélter:nyime  az ablak. 

'Má Csak . azért esik az eső  —  inkább havazna, a hó nem csap,  
ekkora zajt  —, hogy egész éjjel  isbrhassak, amiért a +mester 'megielázott, -  
amiikar  a  négyes  számú házba küldött.  <5 a sátán., (aki próbára teszi a 
gyerekeket,  aki  Ibevezeti őket a :tm:esélk vllá+gába, s onnan aztán a (kese-
rű '  és egyszer ű  !igazság . ekard jával törli -darabokra az !álmaka+t,  ábrándokat  
amelyeket a heged űt (megszólaltató !leány eköré  fontak, odakötöztek. 

Az udvar:ban  kutyák Ugattak. 	 : 
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Úgy léptem  ,át a!küszö:böt, !mint az alvajáró, s az elém siet ő  asz-
szonynak e!lmatyogfia!rrm, 'hogy »megnézem a fü+rdő'szabált«, +ment a mester 
így mondta és úgy !mondta, ő  sem tudja, +ma+j+d (Mindent imegvrizsg.ádlun!k, 
gyorsan :megheszi:r!rrk . . . 

Németül !gagyogtam — :megjátszottam a látszat jó +modort —, s 
ez is nehezemre +esett. A fehér fürd őszoba elűzte kedves +ké;pzelgései- 
me+t. . A ládából !kiszedtem a szerszámokat, s im!imd:e+n :pillanatban azt 
vártam, ,hogy a !könny ű  szarvasok futásával a zongorából felhangzó 
hangok után +nramadjon abeged ű , s akkor (még itt ;is, a 'h űvös fürdő-
szobában megkövetelhettem az (ÉU+efit őal :'Minden jó és szép találjon utat 
a szívemhez. 

. Amikor végül ,is meghallattam a zongorát, (megrendült amúgy is 
süppedékes ilelki talajom. Csak ki !kellett nyitni az ajtót, s (meg!lá!that- 
tam a szemüveges zo,ngoratanárt, !mellette .a !kislányt, aki .heged ű  vonó- 
jával integet a :két torony felé, hívogatja a sík !mez őket, intésére !lehull-
nak a fáról az almák, .s (mi mohan:unk, rohanunk, kifelé a világból, túl a 
két torony horizontján, ahol vízililiomok, igen, :igen, vízililiomokés csó-
nakok "hívogatnalk . a vízen. 

Farmálód!i!k bennem az új élet. 

Sezt az  életet tartom (meg !magamnak. 

A heged ű  szólama a hattyúk +neszbelen suhanásával úszott a zon-
gorából felhangzó akkordok közé. .Bebe!Lehelt a létbe, ibelesáhajtofit, 
sírt, -hívogatott, könyörgött, üzenetet (küldött felém, olvashatatlan alá-
írással . . . 

Az ellenállás kiapadt 'bennem. 

Kicsaptam az ajtót. 

Hogyan is élit képzeletemben a látvány? A zongora imögó'bt a 
tanár, ,aki !kopasz és szemüveges, (mosolya jóságos, (mellette pedig ka-
maszkorom ő rzője s mindketten csak nekem játszanak . . . 

Hárman voltunk a szobában. 

A zongora fölé 'hajló fiatalember, én — s bennem, hangtalanul 
ilJarnó 

 
életkedvek — és a (másik fiú, ajki a heged űn játszott. 

Mindketten :katonai egyenruhában fészífiefitek. 

Szerettem volna anyám karjába futni, s ott sírni, anélkül, hogy 
bárkinek számvetést kellene adni az érzésekr ől, amelyek végképp elvá-
lasztottak a tornyok világától. Mert édesanya nem !kérdez, édesanya, ha 
kedve éppen úgy jön, együtt sír a (gyerekekkdf. 

,Szereted Beethovent? — 'kérdezte az a fiú, aki zongorázott. — 
Gyere falj lidemellém és !lapozzál .. . 

Hallgattam. 

De előbb +mosd meg a !kezedet!' —.tette hozzá a (mási!k. 

Már-már megfordultam, de aztán figyelni !kezdtem +a zene változó 
ritmusát. Dobokat hallottam és trombitákat, lovak patáit, ágyúdárgést 
és egy (kislány sikolyát, aklit elvonszoltak a zongora (mell ő l. 
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I-lanyatt- ,homilok (me+rnekü3tam a négyes számú (háZbál. Menekültem  
az ablak  alól, pedig  sdkáig fülemben csengett,  visszhangzott  a  zongora  
és a hegedű  együ!fGes daUlame, s ez a  im:uzsiika durván  tágra meresztet-
te szememet. Látnom  (kellett a háborút! 

Este megnyugodtam.  
Más  imányba ikemdtem kutabnii a (bért 'rrekemval:áságiát, h iszem a nagy 

felfedeZésekbő i egy egész századra valót ( kapfam. Az életet 'pedig  soká-
ig  ke ll gyaikroralnli. Valaminek a  ipót+lása nem történhet (meg  csak úgy 
egyszerűen, 'egyik napról a  Imási ,kra . . . 
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KÉZFOGÁSOK 

GYURA LATYAK 

A HÁBORÚ UTÁNI JUGOSZLÁVIAI RUSZIN IRODALOM  

A jugoszláviai ruszinok szépirodalma a szláv. népek legfiatalabb irodalmai 
közé tartozik. A XX. század els ő  éveiben ad magáról el őször életjelt, a két 
világháború között igazolja értékeit, s ma, az új viszonyok között kezdi elfog-
lalni az őt megillető  helyet szocialista önigazgatói közösségünk nemzeteinek 
és nemzetiségeinek irodalma között. 

Ez az irodalom az ukrajnai irodalomból n őtt ki. Az irodalomtörténészekre 
vár annak megállapítása, hogy milyen mértékben kapcsolódik az ukrajnai iro-
dalomhoz, és mennyiben sajátos képz ődménye és kifejezése a különböző  nem-
zetek és nemzetiségek együttélésének Jugoszláviában, els ősorban pedig Vaj-
daságban: 

A két háború között az évenként megjelen ő  Kalendárium volt a ruszin 
családok egyetlen olvasmánya. Az irodalmi alkotásokban romantikus, didakti-
záló, moralizáló hatásoktól és álpátoszos, medd ő  nemzetsirató hangoktól ter-
hes folklorisztikus tematika uralkodott. Mindezt tulajdonképpen az egyház 
szűk kritériumai diktálták, mivel a könyvkiadást ő  tartotta a kezében. ilyen 
körülmények között a tágabb látókör ű  és haladó írók nehezen érvényesülhettek. 
Nagy erőfeszítésekre és találékonyságra volt szükség, hogy az uralkodó mér-
céken kívül es ő  művek közül valami is megjelenhessen. 

A felszabadulás után alapjukban megváltoztak a jugoszláviai ruszin írók 
alkotási körülményei. 

A ruszin nyelvű  kiadói tevékenység a haladó szocialista er ők kezébe 
került, és egész társadalmunk erkölcsi és anyagi támogatását élvezi. 1945. 
június 15-én Ruski Krsturban megjelent a Ruszko Szlovo cím ű  politikai hetilap 
első  száma, s ebben , helyét kapott az irodalom is. Az 1945 végén megjelent 
Népnaptár szintén nagy terjedelmet szentelt az irodalmi alkotásoknak. 1947-ben 
indult a havonta megjelen ő  Pionirszka zahradka cím ű  gyermekfolyóirat, 1952-
ben pedig a Svetloszc cím ű , negyedévenként jelentkez ő  irodalmi folyóirat, a 
jugoszláviai ruszinok els ő  irodalmi folyóirata. Ennek megjelenésével az a véle-
mény alakult ki, hogy az évenként kiadott kalendáriumok megtették a magukét, 
eleget tettek nemzetnevel ő  feladataiknak, további megjelentetésük tehát fö-
löslegessé vált. Mai szemmel nézve téves lépésnek tekintjük a naptár meg-
szüntetését, mivel a Svetloszc abban az id őben még nem vált szélesebb kör-
ben ismertté, s nem is vehette át azt a funkciót, amelyet a kalendárium betöl-
tött a jugoszláviai ruszinság kulturális életében. Kezdetben a folyóirat nem 
tudott maga köré tömöríteni elegend ő  számú munkatársat, s amikor a ruszin 
kiadói tevékenységre fordított pénz összegét csökkentették, legel őször a folyó-
irat szűnt meg — két évvel alapítása után, 1954-ben. így történt meg, hogy 
1952 és 1957 között nem jelent meg a népszer ű  kalendárium, 1954-tő l 1966-ig 
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pedig irodalmi folyóirat sem. A hazai . ruszin írók irodalmi alkotásai . ebben az 
időben nagyon kis számban kerültek el olvasóikhoz. Az alkotók és olvasók 
közti közvetítő  szerepét ebben az id őszakban egyedül a Ruszke Szlovo cím ű  
hetilap és a Pionirszka zahradka cím ű  gyermekfolyóirat látta el. 

1956-ban szemmel látható átalakulási folyamat játszódott le a jugoszláviai 
ruszin írók között. Jelenlétük és hatásuk egyre jobban érz ődött a meglevő  
lapoknál. Ebben az időben felmérték az el őző  évek mulasztásait, egyesítették 
erő iket és megkísérelték áthidalni a nehézségeket. Megfelel ő  anyagi eszközök 
mozgősításával 1956 végén sikerült kiadni az els ő  felújított kalendáriumot, s 
ez a kiadvány a kés őbbi években is megjelent. A kalendáriumot minden harma-
dik ruszin család megveszi; népszer űségét napjainkban sem haladta meg sem-
milyen más könyv. Néhány évvel kés őbb (1964-tő l) havi mellékletként kezdett 
megjelenni a Ruszke Szlovo hasábjain a Literaturne Szlovo cím ű  irodalmi 
melléklet. Időnként megjelent egy-egy könyv is vagy antológia. Tizenkét évnyi 
szünet után, 1966 végén — alapos el őkészületek után — ismét megjelent 
a Svetloszc irodalmi, kulturális és társadalomtudományi folyóirat. 1972 óta az 
újvidéki Ruszke Szlovo Kiadóvállalat az említett publikációkon kívül megjelen-
teti még a MAK cím ű  ifjúsági folyóiratot, ez pedig támogatja a fiatalok iro-
dalmi alkotómunkáját. Ha mindehhez hozzáadjuk, hogy a Ruszke szlovo kiadói 
részlege évente mintegy tíz könyvet és antológiát ad ki, akkor megállapíthatjuk, 
hogy a jugoszláviai ruszinság irodalmának igen kedvez ő  feltételei vannak a 
további fejl ődéshez. 

A Ruszke Szlovónak napjainkban mintegy nyolcvan állandó és sok bedol-
gozó munkatársa van. Eddig nyolc jugoszláviai ruszin írót vettek fel a Vajdasági 
íróegyesületbe. .Ezeknek az íróknak a munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a jugoszláviai ruszin nyelv ű  irodalom legalább részben ki tudjon törni 
szűk nyelvi korlátai közül. 

A ruszin irodalomra, különösen a költészetre, a gyors fejl ődés jellemző . 
Ennek az irodalomnak, amely mindössze nyolcvanéves, nagyon rövid id ő  alatt 
kellett megtennie azt az utat, amelyet más nemzeti irodalmak évszázadok 
alatt tesznek meg. Mivel a ruszin irodalom korán elszakadt anyairodalmától, 
az ukrajnaitól, az új ágtáj alatt els ősorban a szerbhorvát nyelv ű  irodalom pozi-
tív eredményeit használta fel, de merített más jugoszláviai nemzetek és nem-
zetiségek irodalmi tapasztalataiból is, minthogy nem egy ruszin író beszélte és 
beszéli ennek a környezetnek több nyelvét is. 

A jugoszláviai ruszinok irodalmát napjainkban három alapvető  téma jel-
lemzi: a háború utáni els ő  írónemzedék alkotókedvének és tehetségének kitel-
jesedése; az új tartalmi és kifejezési lehet őségeket keres ő  új írógeneráció 
születése; valamint a nyelvi hatások túlhaladására irányuló egyre intenzívebb 
fordítói tevékenység. 

A háború utání els ő  ruszin íránemzedéknek sikerült megváltoztatni iro-
dalma fejl ődésének irányát, sikerült leküzdenie az egyház befolyását, s ráirá-
nyította a ruszin irodalom figyelmét az emberre, mindennapjaira és korproblé-
máira. Ennek a generációnak munkája eredményeképpen vált a jugoszláviai 
ruszin irodalom osztályjelleg ű  irodalommá, s gazdagodott a legszebb emberi 
értékek kifejezésével. Ennek az id őszaknak legjelentősebb írói: Mihajlo Kovács, 
Janko Fejsza, Eugen M, Kocsis, Nikola M. Kocsis, Eugen Plancsaka, Gyura 
Szopka, Vaszilja Mudri, Miron Budinszki, Nikola Szkuban, Gyura Latyák, Gyura 
Papharhaji, Miron Kolosnyai és Ljubica Budinszki. 

A jugoszláviai ruszin irodalom új nemzedéke az elmúlt évtized , elején 
jelentkezett el őször verseivel. Ide tartozik Angela Prokop, Mirosziáv Sztriber, 
Kovačevićné Irina Hardi, Venjamin Buljcsik, Amálija Balog, valamint Ljubomir 
Szopka, Julijan Tamás, Ahneta Bucskó. Els ő  köteteik az utóbbi két évben je-
lentek meg. Ennek a nemzedéknek a fellépésével a ruszin próza, de még in-
kább a költészet új tartalmakkal és kifejezési formákkal gazdagodott. 

A ruszin irodalom mai helyzetét jellemző  harmadik tényez ő  az egyre in-
tenzívebb fordítói tevékenység, Ennek az a célja, hogy áthidalja a nyelvi aka-
dályokat, s hogy a vajdasági táj bármelyik nemzetiségének irodalma ne csak 
hozzáférhető  legyen mindenki számára, hanem közös kinccsé is váljék. 

Egészében szemlélve megállapítható, hogy a ruszin etnikum igen fogékony 
a költészetre, költő i tehetséggel van megáldva. Ezt állapították meg a század 
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elején a néprajzi kutatók is, a bácskai népköltésiet els ő  gyűjteményeinek kiadá-
sakor. 220 prózai és 430 lírai népköltészeti alkotást jegyeztek fel az akkori 
ruszinok között, s e m űvek jelentős része az akkori életkörülményeket énekelte 
meg, tehát modern tartalmú volt. Nem is akadt talán a ruszin nemzetiség éle-
tében olyan jelentősebb esemény, amely nem találta volna meg az utat — a 
népköltészeten keresztül — a nép felé. Nem csoda tehát, hogy ma is a köl-
tészet a vezet ő  mű faj a jugoszláviai ruszinok irodalmában. S talán éppen ebben 
a műfajban érte el a ruszin irodalom a legjelentősebb eredményeket is. 

A ruszin irodalom prózai ágának m űvelő i a jelen pillanatban még nem 
mutathatnak fel jelent ősebb eredményeket. Éppen napjainkban folyik egy na-
gyobb átalakulás, amelynek célja a megfelel ő  tartalom és kifejezési forma kere-
sése, a jugoszláviai ruszin próza új útjának kijelölése. A már említett és érvé-
nyesült írók mellett jelent ős még Stefán Hudák, Stefán Csakán, Vlado Kosztel-
nik, Vlado Biljnye, Vlado Kirde és Ljubomir Szopka prózaírói munkássága. 

A drámairodalom kezdetei csak századunk húszas éveiben jelentkeznek a 
ruszin irodalomban. A két háború között mindössze tíz színpadi m ű  született 
és került bemutatásra. Csak a legutóbbi években tapasztalható jelent ősebb ha-
ladás ezen a téren. A társadalom anyagi és erkölcsi támogatása — amilyen pl. 
egy-egy irodalmi pályázat kiírása — már látható eredményeket hozott. A kri-
tikai és esszéirodalom csak az utóbbi évtizedben ért el jelent ősebb eredmé-
nyeket, bár a kritika mint m űfaj már a század elején, az els ő  nyomtatott ruszin 
könyvek megjelenése idején is m űvel őkre talált. Az akkori kritika azonban el-
sősorban a könyvek megjelenése fölötti örömét fejezte ki, s kevésbé foglalko-
zott a m űvek esztétikai méltatásával. Ma már megállapítható, hogy ezeknek a 
kritikáknak a szerz ő i a legtöbb esetben nélkülözték a m űfaj m űveléséhez szük-
séges felkészültséget, tehát nyilvánvalóan nem bocsátkozhattak alaposabb 
elemzésekbe. Csak a legutóbbi évtizedben számolhat a jugoszláviai ruszin iro-
dalom képzettebb kritikusokkal, tehát csak napjainkban tölti be a ruszin nyelv ű  
kritika azt a funkciót, amely minden irodalomban nélkülözhetetlen. 

Hátra van még a jugoszláviai ruszin irodalom történetének megírása. Ehhez 
a nagy munkához most végzik tanulmányaikat a leend ő  szakemberek. így a 
jugoszláviai ruszin irodalom történetének megírására csak néhány év múlva 
kerülhet sor. 

Jung Károly fordítása 
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MARIJA ŠIMOKOVIC 

IONÁRA VÁRVA 

Vajon nem ismertek engem? 
De hát mindennap találkozunk 
a bolt előtt friss kenyérre várva 
és valami újra a friss reggelekben 
és ott állunk minden azonos nap előtt 
és várjuk azt a valamit azt az igazi mesét 
el járunk ugyanabba a moziba 
és ugyanúgy nyitjuk az ajtót 
ugyanolyan türelmetlenül járjuk az utat 
és egyformán találgatjuk hogy mi lesz velünk 
és ezzel a vidékkel amellyel torkig vagyunk 
és ugyanolyan száraz torokkal ébredünk 
és új illatokra várva várjuk a postást 
és várjuk a tejesasszonyt aki bennünk 
e régi életünket őrzi a konyhában 
tőle várjuk az egészséget megkínzott gyomrunkban 
tőle várjuk a tréfát és egyszer ű  mosolyt 
és kedves nekünk mert reggel zajtalanul érkezik 
s a kopott edényben ott hagyja a tejet az ajtó előtt 
és a tejet senki sem bántja 
egész addig amíg mi izzadtan reggel 
át nem nyúlunk az ajtón az ismer ős ízt várva 
Hát nem ismertek? 
Pedig hát egyformák vagyunk a fájdalomban 
a széles kabátok alatt 
megszoktuk az els ő  fájdalmat szívünkbe rejteni 
az utcákon találkozunk szótlanul 
de megértjük hogy a szemünkben 
miért vannak ezüst karikák 
ne forduljatok utánam 
és csak egy szép nap maradéka vagyok bennetek 
és meghajlok mert t őletek semmit sem kaptam 
és megcsókolom lábaitokat csak ne térjetek vissza hozzám 
Igen én a kenyérrel 
vágyat kaptam a távozásra 
és a tejjel a nyugtalanságot 
álmodozó voltam és ti ébresztetek 
és sohasem kerestek meg e szám űzetésben 
a saját hálóimban 
forduljatok el tőlem 
forduljatok vissza és induljatok hosszú léptekkel 
az erdő  felé 
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az erdőben van a mi közös egységünk 
itt találjuk meg igazi arcunkat messze a világtól 
a fenyök sötétjében babérok nélkül 
és majd csodálkoztok mily szépek is vagyunk 
hát nem értitek ezt 
itt a házak csak gátolnak minket 
és e sok ajtó közénk torlódott 
és ezek a makacsul néma telefonok 
míg arra vártok hogy valaki megsejtse magányotok 
arcotok a föld tisztaságában vár rátok 
a méhek zümmögésében az ifjúság mezeje 
amelyen járni fogtok 
jöjjetek ki az erdőbe és szívjatok be egy kis életet is 
amelyet majdnem elfeledtetek 
szeressétek meg ezt a szót mely tisztább mint a víz 
amelyen álmatokban jártatok 
és újra nevessetek 

SZIGET  

A napfény útján áll a sziget 
hol az élők pislogva utaznak 
s a holtak bearanyozottan s nevetve haláloznak 
és ez útról minket 
az őszi beteges alkonyatkor 
suttogva 
és halkan 
hívogatnak 

Hl VlAK 

Ma éjjel az este melegben párolog 
fáradtan s keserűn a szemünkre hullik 
és mi mégis túlszépen s egyedül 
egymás mellett az egekbe jutunk 

Ajándékozz nekem most egy ígéretet 
legyen hát melegünk a tavaszi éjben 
adj nekem csillagot mely felé törekszel 
az akácon át súgjad maradjunk egyedül 
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ha dalt mondok neked nagyot és keserűt 
gesztenyévé váljék mostan ez a forrás 
s a lobogó gúny árnyéka 
meg ne perzselje szeretett homlokod 

olyanok a szemek ha kih űl a vágy 
forrók és habzsolók és szeretnének látni 
de én nem adhatom e nagy szerelmet 
hogy a szavak bánatot ne fon janak 

lassú és fáradt kezeld körül 
melyeket az én világomhoz húzok 
jöjj édes testvérem csillagos léptekkel 
a mi esti ezüst bolygónkra. 

JANUÁR 

Kibújtam magamból s a hideg friss 
folyóba léptem 
a sodrásban holtak áramlottak 
egymásba alaku'va át 
mily hatalmas egység a mindenség 
mondottam ekkor 

MAG 

Nehéz cipőben jön a postás 
és tavaszt hoz régi táskájában 
és a tavasz még sokáig illatozik 
és a kertekben a tulipánok 
lassan és titokban szaporodnak 
és mindez a régi bőrtáskára emlékeztet 

napfényszínű  lesz és egyre csak nő  
és megrettensz amikor egyszer a kertben 
megpillantod a virágzó almafát 
mezítláb kiszaladsz és a föld még meleg és nedves 
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valaki lábától aki épp távozott 
virágok közt jársz és szemedben megáll a könny 
nevetsz és az érett almák rád hullanak 
a folyópart titkon őrzött almái öledbe hullanak 
lényegükbe hullasz és végül is mag leszel 
milyen jó is az alma belsejében 
hogy illatozik valami istenhez hasonló szerelem 
mint leányhaj ha tavasszal lobogni kezd 
két kis lábacskára emlékeztet melyek nem érintettek 
se homokot se aranyat se benned se benne 
milyen jó is az alma belsejében 

HÁLÓK 

Ha végigmész az ismeretlen városon 
már az első  utcában meglátod 
ősi szabadságodat az aszfalton 
és az teli szájjal nevet rád 
és egy csukott ablak mögött medvebőrre dőlve 
egy vén öreg fog belőled kinézni hirtelen 

A VÁROS  

Életrajzomban ez a város mindig az akácok 
illatát terjeszti majd s a frissen locsolt utcákat 
s én mélyen szeretem majd gy űlölettel és útálattal 
szerelemmel és igaz élvezettel 
ahogy az elhagyott szerető  szeret 
és mindig ahol csak megállok 
tudom majd 
hogy látni fogom e hosszú egyenes utcákat 
látni fogom e poros fákat amint hajladoznak az es őben 
nem kívánva sehogy sem kívánva 
és látom őt alattomosnak kegyetlennek és édesnek 
mint a dinnyét amely a gyerek szája szélén lecsorog 
álmodni fogom és átkozni fogom 
ahol csak vagyok 

Dési Ábel fordításai 
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AVATÓ 

LACZKÖ ANTAL 

DÖNGETEM A KAPUT 

Felléptem az els ő  lépcsőfokra 
és megráztam erősen 
a döngő  vastákolmányt. 
Egy utcarész visszhangzott belé, 
de a ház népe néma maradt. 
Befogadnak éjszakára? 
Vagy munkaszagúnak találják ruháira, 
túl keménynek kidolgozott kezem 
a kézszorításhoz? 
Szorongva várom, mit dönt a ház népe. 
Vagy még most visszalépjek a küszöbr ől? 

HÍDÉPÍTÉS  

Szikrázik a hogány, 
lágyul a vas, 
edződik az acél, 
gigászi vaskarok integetnek 
egymásnak a két partról. 
Ugat a légkalapács, 

sercen a hegesztő, 
szögecsek púposodnak, 
varratok forrnak egymásba 
— s micsoda acélhétköznapok 
kelnek és nyugszanak, 
míg egybeforrnak az ívelő  karok! 

MOTORTEKERCSELÉS 

Őrdöngős szerkezeten 
fürge nőkezek 
szövik a vörösréz végtelen fonalát 
tekercsekbe 

idegrendszerül egy gépezetnek, 
mely majd egy gombnyomásra 
engedelmeskedik a rotációk 
erőmotorjaként a villamos energiának. 
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FORMÁZÓ 

A forma fonákját 
formázza a nyers homokba 
— verejtékével gyúrja össze, 
hogy minél keményebb nyom 

maradjon dolgos keze után, 
mert csak a jól elkészített forma 
tudja magába fogadni 
az öntőtégelyek izzó magvát. 

ÓRIÁS KÖRTE 

Alak és név egybeforr, 
két féltengelyen nyugvó, 
álló és fekvő  
helyzetkép. 

Izzó, csepfolyós tömeg, 
samottal bélelt magház, 

gázos aromák. 

Óriás körte, 
melyet nem szeletelni, 
csapolni kell 
— acélt ízesítő  
beszemer. 

Ci1t0 

Kemény felületének csengésén 
bimbóba szökken a verejték 
pirkadatkor. 
Rajta kalapálják 
az ekevasat és kapaélet, 

melyektől megalázkodik a gyom. 
Bármennyire sütögetik is oldalát 
izzó vasdorongokkal, 
püfölik testét kilós pörölyökkel, 
hangja annál :dallamosabb. 

APÁM HATA 

Mint gyermek láttam, 
miként görnyed apám háta 
napról napra közelebb a földhöz, 

de nem a hajlongástól. 
Egy nap aztán olyan közel görnyedt, 
hogy a földet megcsókolta. 
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ÉGTÁJ 

PATAKY ANDRÁS 

A KOPÁCSI VEISZE 1  

BEVEZETŐ  

Kopács és a kopácsi halászat 

Kopács — Kopaőevo (Baranya), a néprajzilag is körülhatárolható 
Drávaszög2  délkeleti vidékének utolsó lakott települése. A Duna, a 
Dráv.a és ennek torkolata által behatárolt Kopácsi-rét és a dél-bara-
nyai lösz találkozásánál, az utóbbinak 3-6 m-es peremén helyez-. 
kedik el. 

Az ősréten lakó ember minden időben, az év minden szakában 
gyűjtögetéssel, halászattal, vadászattal nemcsak élelmet talál, hanem 
alkalmas építőanyagot és tüzel őt is. Feltételežhető, hogy Kopács és 
környéke a. honfoglalás után a letelepül ő  magyarok téli szálláshelyéül 
szolgált. 

A 150 éves török hódoltság alatt a Duna árterülete menedéket 
adott. így magyarázható csak, hogy Kopács és. a dél-baranyai lösz 
hátiság többi peremtelepülése az Eszék—Buda hadiút 'közvetlen szom-
szédságában folytonosan lakott volt. Az említett falvak, így Kopács.. 
törzsökös lakói is a Sztárai Mihály által megreformáltak utódai. Az. 
egyházaknál őrzött régi anyakönyvek és egyéb feljegyzések utalnak 
s erre a XVI. században történt változásra. Hogy a mai lakosság 

magja valóban a középkorban itt él ők leszármazottjai, azt a XVI. szá-
zad török ,adókönyvei 3  és a matrikulák 4  névanyaga is bizonyítja. 

Az elmondottakból következtethet ő , hogy a halászat ősi foglal-
kozása a 'drávaszögi embernek. A XIX. század elején a Duna dél-ba-
ranyai árterületének nagy részét lecsapolták. Igy a halászat mint szá-
mottevő  és jövedelmező  foglalkozás csak Kopácson marad meg. Még 
1955-ben is kb. 70 'család él jórészt halászatból. 1960 után a megvál-
toZott gazdasági viszonyok arra kényszerítették a törzsökös kopácsi 
halászokat, hogy más foglalkozás után 'nézzenek. így a halászat régi 
és újabb formáival a XX. század 60-as éveiig' fejl ődhet zavartalanút. 
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A vejsze jelentősége a kopácsi halászatban  

A legrégibb írott feljegyzést a vejszér ől a Kopácsi Református  
Egyház levéltárában találtam. 1775-b ől való a 'Tó Bíró Esküvésének  
Formája'. Ebben a kézzel írt szövegben egyebek között ez áll: '... az  
Egyházi Szolgákról el nem felejtkezel, s őt azokhoz tartozandó Veiszek-
nek meg építtetésére, s meg igazíttatására h űséges gondot tartasz  ...'. 6  

Feltételezhető , hogy a vejszével való halászatot már a finn-ugor  
együttélés korából hozta magával népünk.' A Kopácsi-rét id őszako-
san elárasztott területei különösen , megfelelnek a vejszézésre, így  
állítható, hogy az alig letelepül ő  honfoglaló magyarok, különösen itt,  
alkalmazták is.  

Adatközlőim (római számmal jelölöm a szövegben) :  
Nagy József, 66 éves,  
Pozsár István, 49 éves,  

TII. Vass János, 60 éves,  

Mucér Dömötör János, 49 éves,  

Vérágos Kristóf István, 60 éves,  
egyöntetűen azt állítják, hogy a vejszézés még e század harmincas  
éve!ilben is általános és közkedvelt volt. 35-40 halász vejszézett a  

réten. Ebben az. időben a halászok a vejszehelyeket bérelték. A Ko-
pácsi~rétnek két gazdája volt: a falu közbirtokossága kb. egyharma-
dán, az egykori hercegi uradalom a kétharmadán gazdálkodott. Ezek  
adták el árverésen külön-külön a vejszézésre alkalmas helyeket is.  

IV.: „Tgy bérőtük a veiszhejéket ... Árverésön atták el."  

Arról is beszélnek a halászok, hogy egy-egy ember 10-20 kür-
tőt font.  

II.: „A Mucéroknak huszonyóc kirtőjik is vót."  
1955-ben hét halász készített, az ötvenes években általában 5-10  

halász font vejszét.  

II.: „din 59-be ifonytam utójára veiszt. Asztán már nem . is fonyt  
senki."  

A több mint egy évtizede használt vejszék elpusztultak. A réten  
csak a fiatalabb és öregebb fűzfasorok, az egykori vejszék meggyö-
keresedett karói bizonyítják, hogy egykor léteztek. E mellett a Duna  
baranyai árterületének néhány földrajzi neve: Papvejsze (Vörösmart  
alatt), Balogveisz-hát (Kopácsi rét), s talán a Vajs-fok is. 8  

Itt még feltétlenül megemlítem azt is, hogy jómagam is szem-. 
tanúja voltam az 1955-59-es években a vejsze fonásának és felhasz-
nálásának.  

A kopácsi halászat igen b ő  néprajzi anyag. Most azért válasz-. 
tottam a vejsze ismertetését, mert ez a halászati szer 9  már több mint  
egy évtizede nem került felhasználásra. Az a véleményem, hogy a  
jövőben sem alkalmazzák többé. Fél ő , hogy a vejszézés adatai elmo-
sódnak az emberek emlékezetében, s így kés őbb szegényesebb doku-
mentálásra kerülhetne csak sor.  
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Gyűjtőmunkámat a kopácsi halászattal kapcsolatban is • eleinte 
ösztönösen1958-ban kezdtem. 10  Ezt a témát a Hungarológiai Intézet 
felhívása után választottam. Az els ő  kéziratot Pozsár István adatköz-
lőmmel ellenőríztettem. Így, hiszem, hogy ez a dokumentumanyag 
hiteles és felhasználható. 

Laskó (Lug), 1972. április 10. 

ELŐKÉSZÜLETEK A VEJSZE FONÁSÁHOZ 

A gyékény begyűjtése és megmunkálása 

A keskeny levelű  gyékényt" augusztus végén és szeptember ele-
jén vágja a kopácsi halász kovácsolt koszérra1. 12  

„Kétasszonynap 13  köszt kell vágni .a gyékényt, akkor már jó." 
„A báránygyékény 13  nem jó, 'csak a kesköny levelű ." 

„A kaszakoszér 14  nem 'j ó, mer elakad az urna. " 15  

A gyékényvágás csónakról is történhet, ha a rét még víz alatt 
van. A gyékény minősége is (jobb, mert csak az a része használható, 
amely huzamosabb ideig a víz alatt volt. Ilyenkor a gyékény maga-
sabbra nő,. a levelei magasabban ágaznak el. Ez azért fiontos, mert 
a vejsze fonására csak az alsó rész használható. 

II.: „A gyékénynek csak a síkja 16  jó, a nyírőjit17  lévágbunk, ami-
kor kévébe létt köttel." 

Égy méter magasra hattam a kévéket." 
A' halász a csónakban térdel, baljával a gyékénycsomót tartja, 

jobbjával a koszérral lenyúl, a víz alatt t őben elvágja. Ha száraz 
már a ,ré4, akkor halászcsizmásan vágja a gyékényt, de most már 
álló helyzetből. A gyékényt kévébe gyűjti. A kéve átmérője 40-60 cm. 
Tíz kürtőhöz 10-11 kéve gyékényt kell vágni. 

II.: „Én még hatvan centis kévéket• is kötöttem." 

„Jóbban szerettem ,csiklilrüllg  vágni a gyékényt mind gyalo-
gosan." 

A gyékényt a halász hazaszállítja vagy csónakon — mert a Csó-
nakútban19  csak a nagyon aszályos években nincs víz —, vagy sze-
keret fogasd. 

Otthon az udvarban hozzálát a gyékény szármolásához. 
kénytő  külső  3-4 levelét léfejti és külön rakja. A bels ő  3-4 levelet 
is külön gyűjti. Ezt a munkát gyalogszéken 21  ülve végzi. Bal keze 
felől van a megmunkálatlan, jobb keze fel ől, tővel a szék felé a két 
megmunkált gyékénycsomó. 

II.: „Otthon a gyékényt mökszárrnátunk ... A bélgyékény 22  fony-
tuk a kirtőt,23  a Ievél'gyékénnye124  a lészát."2s  

20 A gyé- 
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• A gyékény belső  leveleit használja fel a kürt ő , - a lenk26  és az 
udvar a küls ő  leveleket a lésza fonásához. 

A már megmunkált gyékényt markokba köti; ugyancsak gyé-
kénnyel. A gyékénymarok olyan vastag, hogy a halász két kezével — 
hüvelyk- és nagyujjaival — átfoghatja. A gyékénymarkokat h űvös 
helyen, a padlás kakasülőin szárítja. Itt tárolja, amíg felhasználásra 
nem kerül. 

„Fölvittem a padra, 27  a kakasüllőn szárítottam a gyékényt." 

„Hívősön kell szárítani.... még, hogy mindön ódalrul leveg ő  
érje." 

V.: „A gyékényt nem szabad a napra ténni, mer az ördögé." 28  

A vessző  begyűjtése és megmunkálása 

A vejsze kürtője vesszőből készül. Adatközlőim szerint a követ-
kező  fás növények alkalmasak erre a célra: 'k őris,29  gyűrűce,30  csőrő ," 
borza, 32  mogyoró.33 ' 

A Kopácsi-rét dörömbjein34  a gyűrűce és a k őris megtalálható. 
Da a halászok nem vágtak itt vessz ő t. 

II.: „Van ugyan gyűrűce, araég kőris is a rétön, Bajárba 35  lehet 
vágni, de ez satnya anyagot ad." 

Ha lehullott a fák levele, november elején a kopácsi halászok 
útra keltek vejszevešsz őt36  vágni. Két-három halász fogadott egy sze-
kerest, leginkább azokat a halkeresked őket, akik nyáron át felvásá-
rolták a fogott halat, és faluról falura árulták. Bodzát, k őrist, gyűrű-
oqt Baranya szárazabb erd őiben is találtak; a Kóha 37  ás a Hálé38  
erdőkben. 

V.: „Ott váktunk a veiszvessz őt a Háléba még a Kohánál." 

Sokan Szlavóniába jártak vessz őért. A halászok különösen ' a Cs ő-
rő t, gyűrűtét és a mogyorót kedvelték. 

„Én Poganovcira39  jártam abba az időbe veiszvesszőt vágni." 
„Márkwsicán40  is vótunk, még Jaszénovaicsa Kutyáncin." 41  

•: Ezek a• növények az erdei aljnövényzethez tartoznak. Ezért• igen 
kicsi volt a vételár. Adatközl őim nem emlékeznek arra, hogy meny-
nyit, csak arra, hogy kévénként fizettek. 

A vejszevessző  vágása és hazaszállítása 3-4 napot is igénybe vett. 

A vesszőt éles baltával csapkodták el tőben. Éles drobinabicská-
jukkal42  tisztították meg a vessz őt ,apró ágaitól. Egy-egy vesszőszál 
alul hüvelykujjnyi vastag, legalább 3 méter hosszú és egyenes: A 
szálakat • kévébe rakták. Egy-egy kötegbe 120 szál vessz ő  kerül. A 
kévéket 3-4 helyen is megkötötték sárf űzvasszőve1,43  hogy • a szálak 
egyenesek maradjanak. • 

„Szép sudaras szálakat választottunk, mer a görbe nem ér 
fenét sé." 

A vesszőt szekerekkel szállították haza.Otthon el őször a vessző  
hégyezéáéhez látott a halász. Ezt a munkát vonókéssel, vonószéken 
végezte. 35-40 cm-es hosszú hegyet faragott a vessz ő  vastagabb végén. 
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IL : „Vonyószékön, vonyókéssel hégyösztem a vesszőt .., . 40 cen-
tis sima hégyit húsztam neki." 

A halász ráül a vonószékre. A vesszőt a szék feje alá szorítja 
lábával. A vonókést maga felé húzogatja. A vessz őt szükség szerint 
forgatja. • 

A vessző  hegyezése után következek a vessz ő  tü'rkölése. 44  

II.: „Még kkellött türkőni a vesszőt, hogy .ojan igyenös légyön, 
mind a nyíl." 

A halász gyalogszéken ül. A meghegyezett vessz őcsomó a bal 
keze felől a földön fekszik. Az egyenesítést a vessző  vékonyabb végén 
kezdi. Kb. 50 cm-es szakaszokat fog be a két kezével és a vessz őt, ahol 
görbe, térdén egyenesre hajlítgatja. 

A megtürkölt vesszőt 120 szálával ismét kévébe gyűjti. A kévét 
négy helyen kötöző  vesszővel, sásfűzzel szorosan megköti. A köteget 
talpára állítja, néhányszor a földhöz üti, hogy a kéve töve egyenl ő  
legyen. A kévén a tövétől 2,5 m-es távolságot mér, majd egy vessz őn 
késsel megjelöli. Ezután az egész kévét f űrészelő  bakra helyezi, és a 
jelölt helyen a kéve vékonyabb végét fűrésszel levágja. 

„Úgy fí:részőtünk el a kévét ... Igy étyfarmák léttek a szá-
lak." 

A vesszőkévét a halász hűvös helyre viszi, és talpára állítja. 

ZI.: „Négy hejön is méghúsztam 45  a kévét, a féször alatt álítot-
tam föl." 

V.: „A szín alá álíteottam a vessz őt ... Ott srLikkatt." 47  

Tíz kürtőnek tíz kéve vessző  kell. 

A NÁD BEGY>*TJTÉSE 	 ELOKÉSZfTÉSE 

Ha megcsípi a dér a nádat, lehull a levele. Ilyenkor már alkal-
mas a felhasználásra. December elején a halász elindul a rétre,, hogy 
nádat válogasson. Csak a hosszú, egyenes és vastagabb nád alkalmas 
a lenk, az udvar és a lésza fonásához. A nádat válogatni kell még a 
levágás előtt. Így neon karolja a nádat ölbe, tehát nem sorra vágja, 
hanem az alkalmas szálakat a bal markába gy űjti, s — ha kell — 
koszérral egyenként vágja el t őben. A koszér nyelét jobb kezében 
tartja, suhint, és az éles kasza egy vágással választja el a .nád:szála-
kat a +sortjától4$ A nádvágás, ha nagy a víz, csónakról is történhet. 
Ilyenkor egy kévére valót a csónakba gy űjt, majd a közeli dörömbön 
beköti. Ha száraz a rét, a halász a nádat gyalogszerrel vágja. 

,Jobb csiklirül vágni a nádat ... így gyorsabb." 

Tíz kürtő  lészáihoz 20 darab .120-as 49  kévét vág. A nádkévéket 
két helyen köti meg sárfűzvesszővel vagy dróttal. A kévéket kb. 3 m 
hosszúra hagyja, a nádszálak vékonyabb hegyét megfelel ő  helyen éles 
baltával elszabdalja. 

II.: „Három méter hosszira hattunk a kévét, a koncérját 5° baltá-
val léváktunk." 
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A nádszálakat nem számlálja meg a halász. A nádkötegeket csó-
nakkal vagy szekéren szállítja haza. 

Ismét előkerül a gyalogszék. A nádkévék egyenként t ővel a ha-
lász elé kerülnek. Minden kürtőhöz 72 szál vastagabb nádat válogat. 
60 szálból lesz az udvar, 12 szálból a lenk. Amikor kiválogatta a tíz 
udvarhoz és lenkhez a 720 db vastagabb nádszálai, meg is hegyezi 
sorba. Éles halászbicskájával egyetlen vágással metsz minél hosszabb 
hegyet a nádszál vastagabb végén, lehet őleg csomó alatt. A kihegye-
zett nádat 72 szálával kévébe köti, majd éles baltával a nádcsomókat 
vastagabb deszkán 2,5 méter hosszúra vágja: a kötegek vékonyabb 
végét leszabdalja. 

A maradék nádat szintén kihegyezi, a már emlitett módon. 
Számlálatlanul ismét kévékbe köti, de a végéből nem vág le. 

II.: „A nádat egy vágással kell méghégyözrii." 

A nádat az udvarban tárolja, kúpba támasztja a kévéket. 

A halászok közül többen a vejsze udvarát és a lenket is vessz ő-
ből fonták. Nem az említétt vejszevessz őkből, hanem vasúti akácból. s' 
A vasút mellett vágták az Eszék—Dalj vonalon. 

II.: „Én az udvart vasuti ákácbul fonytam ... Ott váktunk a 
vasút mellett Eszék még Belábérda 52  köszt." 

Ismét szekérrel kelt útra két-három halász. A vessz őt 72 szájá-
val gyűjtötte kévébe. Otthon úgy munkálta meg, mint a már leírt 
vejszevessző t. 

A VEJSZE FONÁSA 

December végén, január elején kerül sor a vejsze fonására. Ha 
szép idő  van, ezt a munkát az udvaron is végezheti. Ha hideg van, 
havas az udvar, a konyhából alakít megfelel ő  helyet a munkára. 

„Kipakótattam az asszonnyal a konyhábul, mer odaki bizony 
léfagy az embör keze." 

A vejsze fonásához szilárd támasztólécre van szüksége. A • léc 
vagy a laposra faragott egyenes erdei léc 53  5-5,5 m hosszú. Ha az 
udvaron dolgozik, két végét dróttal ágashoz, leásottoszlopokhoz köti, 
hogy vízszintesen álljon, kb. 1 ;5 m magasan. Ha a konyhában fon, 
akkor a léc végeit az ajtók szárfáihoz szögezi. E gyékényparkokat 
lehozza a padlásról, hogy kint az udvaron, a nedves leveg őn meg-
puhuljanak. 

A kürtő  fonása 

A halász keze ügyébe helyezi azt a gyékénymarkot, amelyben a 
belső  levelek vannak. 

„A bélgyékény puhább, erősebb. Evvel fonytunk a kistő t, 
lenköt meg az udvart." 

Ezután behozza :a vesszőkévét. Csomókra, öt-hat részre osztja és 
a vízszintes léchez támaszgatja. Kiválaszt egy er ősebb, egyenes szá- 
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lat, megköti a léc bal végéhez. 2-3 gyékénylevelet összefog, megso-
dorja, majd a sodrott gyékénnyel a lécihez er ősített vesszőt, az aljától 
10 cm magasan körülfogja, a két gyékényszálat egyszer megcsavarja. 
A vízszintesen szétálló gyékényvégek közé helyezi a második szál vesz-
szőt. A két szál megsodrott gyékénnyel a miásodik szál vessz őt is körül-
öleli, majd a gyékény két végét egyszer megcsavarja (ha szükséges, 
kétszer is). A vesszőszálak között hüvelykujjnyi széles távolság ma-
radhat. Még miel őtt a gyékényt elfonná, máris hozzátesz újabb két-
három gyékénylevelet. Fonás közben ez összesodródik. Igy fonja végig 
guggolva a 124 vesszőszál ,alsó fonatát.. Az alsó fonat fölött kb. 30 
cm-re kerül sor a második, e fölött 30 cm-re a harmadik fonatra. 
Összesen hét fonás van a kürt őn. A negyedik és ötödik fonásnál kerül 
sor a sas lásr.á. 54  A vesszők hegye vékonyabb. Ha úgy fonná, mint 
alul, a vesszőszálak elferdülnének. 

II.: ,Ha neon isasónák meg a kirt őt, iojan Iénne mind a csibe-
búrító."55  

A halász, ahogy a fonás kívánja, felül méteres • vessz őszálakat fon 
a vesszők közé. A vesszőszálak vékonyabb vége lefelé áll. Igy az 
elkészült kürtő  szabályos téglalap alakú lesz. Hossza kb. 5 méter, 
magassága 2,5-méter. 

„Ügy mékfonytam a gyékényt, mind a lány a gitáját." 56  

A kürtő  legfelső  fonása igen közel van a vessz ő  végéhez, kb. 
két-három cm-re. A gyékény annyira befogja ezt a távolságot is, hogy 
nemigen látszik ki a vessző  hegyéből semmi. Ha hosszabb hegye Ma-
radna .a kürtővesszőknek, akkor halászat közben a hosszú nyelű  me-
rítő  hálórésze elakadna. 

„A felső  fonyás közel van a vessz ő  végihöl, mer a meredő57  

másképp elakad." 
Az utóbbi , időben, az ötvenes években a halászok a kürt ő  alsó 

három -fonását i1,6 mnn-es dróttal végezték. Igy a kürt őt nem kellett 
olyan sűrűn javítgatni. 

A vesszőből készült kürtő  kisebb foltozgatásokkal két évig volt 
használható. A megfont kürtői összegöngyölték, az utolsó vesszőszálat 
a köteg valamely szálához három helyen gyékénnyel megkötötték. A 
szín - alatt fektetve is tárolhatták. 

A lenk fonása 

A lenk 12 szál nádból, vagy vasúti akácvessz őből készült. Ügy 
fonják, mint a kürtőt. Magassága 2,5 m, hossza 50 cm. Minden kür-
tőhöz egy lenk kell. 10 kürtőhöz 10 db lenk. Egy kévébe, gyékénnyel, 
5 lenket kötöttek. A nádiból készült lenk egy, a vessz őből készült két 
évig volt jó. 

Az udvar fonása 

Az udvart úgy fonta a halász, mint a kürt őt. Ha vesszőből ké-
szült, akkor sasolni is kellett. Egy-egy udvar 60 szál nádból vagy va-
súti akácvesszőből áll. Rajta: is hét fonás van, úgy mint a kürt őn. 
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Magassága kb. 2,5, hossza is 2,5 méter, tehát négyzet alakú. Az elké-
szült udvart kötegbe csavarták. Egy kötegben csak egy udvar volt. 
A nádból font udvar egy, a vesszőből font két évig is megszolgált. 
10 kürtőhöz 10 db udvar kellett. 

A lésza fonása 

• 	A halász a lészát ,a már kiválogatott maradék, de meghegyezett 
nádból fonta kb. öt jó lépés hosszúra. A nádszálakat nem számolja. 
A lészán csak négy fonás van. A fonást a már említett levélgyékény-
nyel végzi. Az alsó fonás kb. 15 ćm-re van a nád alsó végét ől. Igy a 
legfelső  is kb. 1.5-20 cm-re a nád hegyét ől. A belső  fonatok között 
kb. 40-50 cm távolság van. Egy-egy kürt őhöz hat darab lésza készült. 
A tíz kürtőhöz 60-70 lésza. A hat lészából egy a görbe, a többi az 
egyenes lésza. A halászok nem mindig számoltak így. A vejsze lera-
kásakor előfordult, hogy egy-egy kürt ő  közé 7-8 lészát is tettek,, hogy 
a kürtő  minden esetben sűrű  nád közé kerüljön. Emellett az els ő  
kürtőt 2-3 lészával hosszabbítani kellett. 

IL : „A kirtők közé 5 lészát téttünk, mer a hatodik a görbelésza. 
Vót ojan hej, ahol több lésza is kellött, hét még nyóc 'is ... A síkra 
nem téh•ettem a kirtőt, csak a nádba." 

IV.: „A veisz két végin több lészát léraktarn. Szöknek a végibe 
varsásztunk." 

II.: „Jó vót, ha a veisz végibe több lésza vót, mer a varsázással 
nem bojgatta 59  az embör úgy a halat." 

A halász a lészákat egyenként csavarta fel és kötötte össze. A 
nádlésza csak egy évig szolgált. 

V.:. „Kirtőt mindön két évbe fonytam, de udvart, lenköt, lészát 
mindön évbe, mer ezök nádbú vótak." 

A VEJSZE ÉPÍTÉSE 

A vejsze szállítása 

Ha a halász vejszéző  helye vízi úton könnyebben megközelíthet ő , 
a vejsze szállítása csónakkal történik már tél utóján, február végén 
vagy március elején, hogy a tavaszi áradást a vejsze felépítve várja. 

Ha csónakkal vitte a halász a vejszét, a vejszéz ő  helyéig vállon 
is szállította a kötegeket. 

I.: „Sokszor négy-ötszáz méterre is hortam a veiszöt vállon." 

Ha a rét nagyon száraz, úgy a vejszét szekérre rakta, és fuvaros-
sal vitette le a rétre. Ha hó volt, még, .a tavakon, fokokon óĐ  jég, akkor 
szánon vitték a vejszét a rétre. 

A vejsze lerakása 

A réten a halász első  teendője, hogy fűrész és balta segítségével 
kürtőverő  sulykot formái 50 cm hosszú kb 20 cm átmér őjű  henger 
alakú fűzfaágból. A kettéhasított fa egyik felét használja csak.. Egyik 
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végén kb. 25 cm hosszú, 4-5 cm átmér őjű  hengeres nyelet formái. 
Ezzel a sebtébe készült üt őeszközzel helyezi le a kürtőket. A kürtő-
verő  sulykon kívül kampós faágakat keres. A kampó nyele 40-50 cm 
hosszú. 10 kürtőhöz 20-25 ilyen kampót vág. 

A kürtő  elhelyezése 

A halász először az első  kürtőt helyezi el. A nádasban a kürt ő  
helyét megtisztítja balta segítségével a nádgyökerekt ől. Ha már haj-
tása volt a nádnak, akkor .azt is eltávolította. 

II.: „A zsíkút61  is ki kellött vágni." 
Ha a talaj méteres átmérőjű  körben tiszta volt, hozzálátott a 

kürtő  leveréséhez. A halász arra fordul, amerr ől az áradó vizet várja. 
A kürtőt maga köré csavarja, majd vesére emlékeztet ő  alakjára ki-
formálj a. 

II.: „NLagamra burítottam oszt kiformátam." 
Ügyel arra, hogy a kürtő  nyelve egy jó arasznál messzebbre ne 

kerüljön a kürtő  falától. Ez azért fontos, mert a menekülni akaró hal 
farka így ,eléri a kürt ő  falát, s így, ha a kifelé vezet ő  nyílást meg is 
találná, ez az érintés megzavarja. 

A kiformált kürtőt a halász a kürtőverő  sulyokkal jól .a földbe 
veri. Azért lapos a kürtőverő  sulyok, hogy egyszerre több vesszőt is 
a talajba kényszerítsen. Ezután a halász felül szétnyitja a kürt ő  nyel-
vét és kilép belőle. Gyékénnyel megköti a kürtő  nyelvét a negyedik 
kötésnél úgy, hogy a kürt ő  nyelvébe csak a négy ujjhegye férjen bele. 

Az így levert kürt ő  földbe kerül a legalsó .fonatáig. Ezt a fonatot 
a nyelv mindkét oldalán le is kampózza, hogy nagyobb hal fel ne 
tudja emelni. Egyébként a vejsze nyelve úgy van megszerkeszive, 
hogy .a nyílás enged, ha nagyobb hal kerül is a vejszébe. Ezért van 
a nyelv csak egy helyen megkötve. Ezt a kötést a halász a halászat 
alatt is ellenőrzi, ha kell, újjal cseréli fel. 

A lenk és az udvar elhelyezése 

Az udvar — ha a kürt ő  torkába nézünk — a kürt ő  jobb öbléből, 
a lenk a kürtő  bal öblétől indul. Az udvar egy kisebb kört ír le, majd 
a vége találkozik az egyenesen álló lenk végével egy jó araszra az 
udvar falától. Itt is kialakul egy nyelv. Ebb ől a nyelvből indul balra 
az egyenes lésza, előre, majd jobbra, a kürtőt megkerülve a görbe 
lésza. 

A lénket és az udvart, ha nádból van, szálanként kell a talajba 
nyomkodni kézzel. Ha vessz őből van, akkor ismét a kürtőverő  sulyok-
kal veri le az udvart és a leraiket a talajba a legalsó fonásig. 

A lészák lerakása 

A lészák nádszálait kézzel szúrja szálanként a talajba. Mivel 
nád között dolgozik, nem tisztított helyen — mint a kürtő , a lerak és 
az udvar esetében —, a keze fejét a tördelt tavalyi nád könnyen meg-
sérti. Ezért a halász lészarakó kesztyűt használ. 
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A lészarakó kesztyűn öt bőrgyűrű  van. A gyűrűk egy bőrlapra 
vannak erősítve. A bőrlap másik végén kétágú, fél-fél sukkos vékony 
szíjdarab van. A bőrgyűrűket a halász jobb kezének ujjaim húzza, 
le az ujjak tövéig. A szélesebb bőrlappal 'befedi kézfejét, a szíjakkal 
csuklóján körölköti. Így az ujjak és 'a tenyér szabadon, de a kezefeje 
védve van. 

A görbe lésza .a lenk és udvar által alkotott hármas nyelvb ől 
indul, a lenk é.s az egyenes lésza végei közül. Úgy kerüli meg a kür-
tőt, olyan távolságra, hogy a halászcsónak orra beférjen a lésza és a 
kürtő  közé. Az öt méter hosszú görbe lésza után öt db. egyenes lészát 
tesz le a halász, hasonló módon, mint a görbe lészát is. A lészákat 
a fonásoknál gyékénnyel - összeköti. Az ötödik egyenes lésza a követ-
kező  kürtő  udvarának torkába vezet. A második kürt ő  lerakása úgy 
történik, mint az első . 

A lerakott tíz kürt ő  görbe és egyenes lészáival kb. 220 méteren 
zárja el majd a lassan, szinte láthatatlanul áramló, áradó vizet a 
nádas laposon. 62  

A bevezetőben említett 28 db kürtő  ezek szerint egy fél. kilomé-
teres rekeszt is alkotott. 

A vejsze lekarózása 

Hogy a leszúrt vejsze még szilárdabban álljon, a kürt őket és a 
lészákat le kellett karózni. A halász minden kürt őhöz három görbe 
és egy egyenes karót vágott, a görbe ésegyenes lészákhoz kb. 20 db 
egyenes karót. Minden kürtő  után 24 karót számított. Igy tíz kürt ő-
höz kb. 260 db karó kellett. A karók hossza kb. 3 m, a tövénél az 
átmérője 3-4 cm. Legszívesebbenolyan helyen vágta a karót, ahol 
sűrűn nőtt a két-három éves,, fiatal fűz. 

IV.: „A .maládba63  gyorsan megváktunk a karókat." 
A karókat kihegyezte baltával. A kürt ő  mellé két az udvar mellé 

egy görbe karót vert le 'ferdén. Azért görbét és ferdét, hogy rátapad-
jon a kürtő , illetve az udvar hengeres falára. A levert karákhoz gyé-
kénnyel kötötte a kürt ő  fonatait. A lenk és a kürtő  találkozásához 
merőlegesen ütött le egy egyenes karót.. A fonatokat itt is össze-
kötötte gyékénnyel. A kürt őt, az udvart és a lenket is minden fonat-
nál, ahol találkoztak, megkötötte gyékénnyel. A görbe és egyenes 
lésza mellé minden másfél méterre tett egy-egy ferdén leütött karót, 
de ügyelt arra, hogy karó a torkokba ne kerüljön. A karók a lésza 
mellé az apadási oldalra kerültek. A lészát, kürtöt, udvart minden 
fonatnál hozzáköti a karához gyékénnyel. 

A veszjék karói meggyökeresedtek. Arról ismerhet ő  fel ma az 
ilyen fűzfasor, hogy a fatörzsek ferdék. 

A halászok, az adatközlők mind arról beszélnek, hogy a vejsze 
fonása, szállítása, lerakása, lekarózása igen hosszú id őt vett igénybe. 
A fonás megtartott {tíz kürt ő  a hozzá tartozó lészákkal) három hétig 
is. A vejsze szállítása, lerakása újabb két hetet igényelt. Ezt a mun-
kát nemigen végezte egyedül a halász. Különösen ha várható volt az 
áradás, azonnal segítséget hívott, hogy az áradó vizet készen várja 
a vejszéje. 
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A KANCAKURTŐ  

Mielőtt a halfogást, tárolást ismertetném, röviden ismertetem 
a kancakürt őt is. 

A kancakürtő  abban különbözik az udvaros kürt őtől, hogy nincs 
udvara és lenkje. A görbe lésza és az egyenes lésza vége a kürt ő  tor-
kából indul. A kopácsiak nem kedvelték ezt a vejszeformát. 

II.: „Nálunk, Kopácson csak egy halász fonyt kancakirt őt, mer 
röst vót. De az sé vót kopácsi." 

IIL : „A kancakirtő  apadással nem fogott. Erre a rétre nem való 
az ijen. Ki rtuggya m.ejik gyüttméntó 4  hoszta valahunnan ... A kopá-
csiak nem fonytak kantaakirtőt." 

A VEJSZÉS HALÁSZAT 

Márciusban, de legkésőbb áprilisban megárad a Duna és a Dráva. 
„Ha megszólal az újító,ó 5  a víz is méggyün ..." 

Régebben •a madarak viselkedéséb ől következtettek a halászok a 
közelgő  áradásra. Az esős tavasz, a huzamosan fújó délnyugati szél 
nagy vizet ígért. Az ötvenes években a Pet őfi Rádió vízállásjelenté-
sét írták fel napról - napra, hogy elkészülve fogadják a várva várt vizet. 

V.: „Ha a Duna Komáromnál háromszáz, 66  akkor a rétünk vizet 
kap.". 

„A- veisz már huszonöt centis vízbe is fog." 
A vejsze úgy működik, hogy a nádas ioldalakon a vízzel jöv ő  

hal, leginkább pontysereg az egyenes lészához ütközik. Tovább akar 
haladni a vízzel, át akar jutni a lészán. Megindul a lésza mentén, 
majd a görbe lésza és a lenk betereli az udvarba. .Az udvarból a kür-
tőbe kerül. Ha a . ponty ellenkez ő  irányba indul, akkor az egyenes 
lésza mentén közvetlenül az udvarba juthat. 

A vejszézés leggyakoribb hala a ponty, de fogható benne fehér 
h.a1,66  csuka, süllő  és harcsa is. A vejszekészítés fárasztó munkája meg;- 
felelő  vízj.árással b őven kamatozott. 

II.: „Vőt ojan nap., hogy háromszor is lé kellőtt ménnörn a 
veiszre, mer egy-két óra alatt mégt őt." 

II.: „Egy-égy mérésön67  még háromszáz kiló halat is fölmértem." 
. 	A vejszéből a halat . a halász a következő  módon szedi ki: A csó- 

nak farával előre beelvez a görbe lésza és a kürt ő  közé. A vejsze-
merítő t felülről a kürtőbe engedi. A hosszú nyél segítségével a me-
rítő  hálórészét .előretolja, vagy maga felé, a kürtő  fala felé húzza. 
A merítő  öblös hálórészébe került halat kiemeli, és a csónak elre-
kesztett első  részébe önti. Ezt addig ismétli, míg a kürtőből minden 
halat ki nem vesz. 

ITI.: „Itt a veiszmeredőm, aligha lesz szükség többet rá." 
A vejszemerítő  leírása: 
Hossza 3.,méter. A nyele 1,6 m, itt a köris két ága ovális alakú, 

1,4 m hosszú nyílást alkot. A legnagyobb szélessége 30 cm. A. merít ő  
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két :  ága a mered ő  végén van félkörben összeillesztve. A háló az ová-
lis részre úgy. van . rávarva. ó8  Szembősége 5 cm, ..parasztkötéssel (nya-
kalassal.)ó9  kötötték. Erős nylonból készült. A háló öble a merítő  vé-
gétől 30 cm. 

A kürtőből kiszedett halat a halásza mérésre viszi. Mivel mé-
rés csak minden másnap volt, a halat tárolnia kellett. Erre alkalmasak 
a különböző  bárkák. (Ezeknek leírását itt nem tartom szükségesnek.) 
Régebben •a halat haltartó kosárban tárolták. Leírása: A kosár hossza 
110 cm, szélessége 45 cm, magassága .33 cm. Úgy készült, mint a vej-
sze, a vesszőből, gyékénnyel fonva, csak itt a fonatok kb. 20 crn-re 
vannak egymástól. Tetején kis ajtó van gyékényfüllel. • 

TI.: „Régön haltartó kosárba tettünk a halat. Apám adott égyet 
1942-be Pécsre a múzeumba. • Eszt a . haltartó kosarat mink fonytunk 
apámmal:" 

A fentiekben én ezt a haltartó kosarat ismertetem. A halásž •a 
haltartó kosarat hallal együtt ágak, vízinövények, a vízen úszó sze-
mét alá rejtette. Ebben a halak több napig is elélhettek, -ha nem volt 
nagyon meleg a víz. 

Május hónapban a pontyívás miatt a vejszenyelveket kénytelen 
elzárni, hogy a hal bele ne menjen. 

II.: „Til.alom70  alatt bekaróztam a nyelveket, hogy ne mennyön 
-be a hal." 

Esősebb években a Duna. magas vízállást hozott a rétre. Ha a 
kürtőből csak kevés látszik ki, 50 cm, vagy még annál is kevesebb, 
akkor a halászavult varsát dob. a kürt őre, mert a hal kiugrik bel őle. 

II.: „Ha kevés látszik ki a kirt őbül, •a ponty megugri71  ... Ijenkór 
rehütt72  varsát dobtam rá a kint őre." 

Sokszor a folyam vízállása • eléri az igen magas szintet. Ilyenkor 
a vejszék sem használhatók. 

V.: „Ojan magas vizálás vót, hogy a veiszök is elbuggyantak. 73  
Ijenkor aszt mondtunk, hogy alusznak 74  a veiszök." 

Augusztusban a Duna Mindenképpen elkezd apadni.. A vejszék 
apadással is fogtak, de nem annyit, m; t a tavaszi és a nyári áradá-
šékkal. A halász úgy segít magán, hogy az egyenes lészák végénél 
varsázik. Igy megnöveli a rekesztés hosszát néha 15 varsával is. A 
nyakazatba is varsát szúr le, de csak egyet. Igy minden kürt ő  görbe 
lészájához még egy varsa is kerül. 

Ha egészen leszárad a rét szeptemberre, a vejszék sem fognak 
többé halat. A kürtők .mégis hasznosak, mert sokszor vadkacsát fogott 
benne a halász. Régebben az ilyen »vadászatot« nemigen tiltották. 

II.: „Egy-egy kirtőbe néha 5-6 ollott réce is vót." 
Őszre a nádlészák tönkrementek. A száraz rétre kiszabaduló 

szarvasok, vaddisznók át- meg áttörik a lészákat. A még álló kürt őket 
a másik évben új lészákkal kell újítani. . 

A kürtők év közberí. javításra szorultak. A vidra 75  közismerten 
halevő  vízierriiős. Ha a kürtőben halat látott, .gyakran kirágta a gyé-
kényfonást, hogy karcsú testével bejusson. Ha száraz vont a .rét; akkor 
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a róka rágta ki, hogy a kürt őbe tévedt vízimadarakhoz hozzájusson. 
A halász mindig vitt 'magával gyékényt, hogy a megsértett fonást 
pótolja. 

A vejsze a kopácsi halász fontos eszköze volt. Egyes családok-
ban apáról fiúra szállt a vejszefonás tudománya. Adatgy űjtés közben 
gyakran hallottam: „Pozsár Pistátul, vagy a Vas Janitul kérdözze, azok 
veiszös halászok vótak!" Ma úgy is mondhatnánk, hogy a vejszéz ők 
a halászok szorgalmasabbjai voltak. 

Itt a befejező  részben megköszönöm :adatközl őimnek, különösen 
Pozsár Istvánnak, hogy segítségemre volták. 

Külön köszönöm Zentai Jánosnak, a pécsi Janus Pannonius Mú-
zeum munkatársának, hogy fontos adatokkal és két értékes fénykép-
pel segített dolgozatomat érthet őbbé tenni. 

JEGYZETEK: 

vejsze — veisz. Kopácson csak ebben az alakban használják. 
Dr. Gönyei Sándor. A Drávaszög néprajzi elkülönülése. Pécs szab. kžr. város 
»Majorossy Imre Múzeumának« 1942. évi Értesít ője. 38-64. 
Káldy-Nagy Gyula: Baranya megye XVI. századi török adóösszeírásai. A Magyar 
Nyelvtudományi Társaság kiadványa. Bp. 1960. 
A kopácsi matrikula: A KOPATSI Reformata Szent Ekklésiának négy részekre 
osztott MATRICVLARIS KONYVE. (1759) 
1960-tól a kopácsi halászok egy réšze állandó alkalmazottja lett az Apatini Halász-
központnak. Ezek a halászok már nem a maguk készítette eszközökkel, hanem 
nagyüzemileg előállított hálókkal, varsákkal stb. dolgoznak. 
Kopácson gyakran hallottam arról, hogy régebben a papok és tanítók is halász-
tak. A XVIII. században — a kiemelt sorokat értelmezve — a halászok kötelesek 
voltak vejszét építeni az egyház »szolgáinak«, azaz a papnak és a kántortanítónak. 
Magyar: vejsze, veisz; manysi (vogul) : uosem; chanti (osztják) : vožem; komi 
(zürjén) : vož. 
Pataky András: Földrajzi nevek a Duna baranyai árterületén. (kézirat.) 
szer — 'szer'. A kopácsi halász a szerszám szó helyett a szert használja. II.: „Sok 
féle szerrel halásztunk azel őtt." 
1955-tő l 1965-ig tanítottam Kopácson. 
Keskeny levelű  gyékény — Typha angustifolia. 
Kovácsolt nádvágó kasza. Alakja a sarlóra emlékeztet, de nem kör, inkább 
lapított kör alakú, nyelének hossza 45 cm. Az éle 35 cm. 
Báránygyékény — széfes level ű  gyékény — Typha latifolia. 
Nádvágó kasza. Törött kaszából készül. 
A kasza vastag pereme. 
Síkja — törzse. 
Nyírője — szétágazó levelei. 
Kopácson a csónakot csiklinek nevezik. 
II.: „A kopácsijak régön csónakot ájtak a fa törzsibül. Az apatinijak keszték 
dészkábul csinálni. Ok csináklinak neveszték. Mink kopácson csiklinek ..." 
A falu alatt elhaladó régi folyammeder, A Bellyei- és a Kopácsi-tavat köti össze. 
A halászok ezen közlekedtek. 
Szétszedni, szétbontani, kibontani. 
V.: „Meg kell még szármónom a marázsákat." 
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Négy hengeres, felül ékelt lábbal ellátott, kb. 30-35 cm magas, durván kidolgo-
zott támlátlan szék. 
A gyékénytörzs bels ő  levelei. 
Kirtő  - kürtő . Török: kirtá (karókerítés). (Dr. Gönyei Sándor) 

A gyékénytörzs külső  levelei. 
Lésza - a szláv lesa - vessz őfonadék. (A magyar nyelv történeti-etimológiai 
szótára.) 
Lenk - talán a leng igével rokon szó. 
Pad - padlás. 
Nagyon megszárad, széttöredezik, s így használhatatlan. 

Kőris - Hegyesfogú kőris - Fraxinus oxycarpa. 

Gyűrűce - Veresgyűrű  - Cornus sanguinea. 

Csőrő  - Feketegyűrű  - Acer tataricum. 
Borza - Fekete bodza - Sambucus nigra. 
Mogyoró - Közönséges mogyoró - Corylus avellana. 
Dörömb - domb. 
Erdő  a Dráva partján. 
Vejszevessző  - A kopácsiak csak veiszvessz ő  néven emlegetik. 

Erdő  Baranyában Laskafalu ( Čeminac) mellett, keletre. 
Erdő  Baranyában Laskafalu (Ceminac) és Pélmonostor (Beli Manastir) között. 
Helység Szlavóniában a Krndija-hegység el őterében, északra. 
Helység a Vuka folyó mellett Szlavóniában az eszék-vinkovci országúton. 
Helység a Krndija-hegység előterében, északra. 
Drobina - késes-köször űs család Apatinban. 
Sárfűz - sárfíz - Mandulaf űz - Salix triandra. 
Türköl - türköl - vesszőt egyenesít. 
Szorosan összekötötte. 
Kocsiszín, félszer. 
Lassan száradt. 
A nád sortja - a nád tarlója, torsa. 
A legvastagabb részen a nádkéve 120 cm hosszú dróttal van megkötve. 
A nád koncérja - címere, pemetje. 
Vasúti ákác - vasúti akác - Gyalogakác - Amorpha fruticosa. 
Bijelo Brdo, helység az eszék-dálji vasútvonalon. 
Erdei léc - nyílegyenes, tőről vágott fiatal erdei fa. 
Sas - egy méter hosszú vessz ő ; sasolás - ennek befonása. 
Csirkeborító. 
Hajfonatát, copfját. 
Meredő  - merítő  háló, nyeles szák. 
Sík - fátlan, növényzet nélküli sima víztükör. 
Riasztotta, zavarta. 
Fokok - természetes, de nem mély vízmedrek, amelyeken az áradó és apadó víz 
áramlik. 
A nád alig arasznyi tavaszi hajtása. 
Lapis - lapos: lapály. 
1‘,1s ról nőtt 3-4 éves sűrű  füzes. 
Gyüttmént embör - a nem őslakó, nem drávaszögi ember. 
rljító - póling - arquatus (szélkiáltó). 
»Aszt kiábáli, hogy újít, újít. Aszt mondj, hogy megújíti a vizet.« 
Komáromnál a Duna 300 centiméter. 
Mérés - A halat a vállalat, régen a falu, illetve az uraság tisztvisel ője megméri, 
átveszi és nyugtát, régebben pénzt adott a halásznak. 
Hálókötő  tűvel, fonállal az öblös háló szélének minden szeme a meghajlított 
fához van kötve. 
A kopácsi halászok fent húzták rá a csomót a szem sarkára. Ellentétben felülr ől' 
húzott és bonyolultabb netzkötéssel. 
Tilalom - Az év bizonyos hónapjaiban a nemesebb halak fogása ívásuk miatt 
tilos. 
A ponty kiugrik a vejszéből. 
Szakadozott, elhasznált, rothadt varsa. (Rehütt fa - rothadt fa.) 
A víz alá kerültek. 
A vejsze a víz alatt nem foghat, tehát pihen, alszik. 
Vidra - lutra lutra. 
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GYÖRE KORNÉL 

BÁCSKA SZABAD KIRÁLYI VÁROSAINAK 
NÉPESEDÉSI VISZONYAI  A XVIII.  SZÁZAD VÉGÉN 

A XVdII. század végén a Habsburg monarchia magyarországi tartozékain 
— Csizmadia Andor adatai szerint' -- 61 szabad királyi város volt, továbbá 
500-600 mezőváros és néhány ezer falu képezte még az akkori település-
hálózat elemeit. A királyi városok az összes településeknek csak kis hánya-
dát.. tették, azonban az általános gazdasági fejl ődésben kiváltságleveleik 
révén jelentős szerepet kaptak. Ezek a városék voltak a kereskedelem, a 
kézműipar, a manufakturás termelés, a közlekedés és a kultúra központjai. 
Területi megoszlásukban a kedvez ő  földrajzi adorttságdk mellett (els ősorban 
a bányakincsek játszottak nagy szerepet) más gazdasági, közlekedési és 
történelmi hatások is megnyilvánultak. IgGazgatásilag a pozsonyi és a sze-
pesi kamarának voltak alárendelve. A pozsonyi kamara városai két nagy 
övezetben helyezkedtek el. Mindkét övezet a magasföldek bels ő  peremén 
alakult ki. Északon az Alpok és a Kárpátok alföldre tartó völgyeiben, vagy 
a két természeti nagytáj érintkezésénél kialakult vásárvonalon helyezked-
tek el a szabad királyi városok. A dunai szárazföldi és víziút kaputája 
rögzítette a legtöbb várost. Pozsony megyében 5, Nyitrában, Sopronban, 
Sárosban, Zólyomban három-három volt. .A török által meg nem bolyga-
tott területen fejl ődtek ki ezek 'a gazdag bányaVárosdk, nemzetközi utak 
kapuvárosai, amelyek egyben a kereskedelem és az ipar virágzó központjai 
is voltak. 

Délen, az Alpok és a Dinaridák el őterében helyezkedett el a szabad 
királyi városdk másik sűrű  övezette: Varasd (Varaždin), Zágráb, Károly-
város :(Karlovat), Pozsega, K őrös ,(Križevci), Kapronca (Koprivnica), Eszék 
Horvátországban, Magyarország területén pedig Pécs, Szeged, Szabadka, 
Zambor, Újvidék, Temesvár. Bánság két jelent ős városa — Kékinda és 
BecSkerák — a XVIII. században kamarai szabadalmazott mez őváros volt, 
a legmagasabb jogi és gazdasági kiváltságokat biztosító szabad királyi vá-
rosi rangot csak a következ ő  században érték el.• Pozsega, Eszék és a ma-
gyarországi városok csak a török ki űzése után indultak fejl ődésnek. 

A felvilágosodott abszolutizmus érvényre jutása el őtt az európai• or-
szágok és városok népesedési viszonyairól nagyon hiányos és megbízhatat-
lan adatok beszéltek. A feudális keretek között kibontakozó és egyre job-
ban 'megerősödő  tőkés termelési viszonyok, az elhatalmasodó polgári élet 
felfogás, az uralkodó merkantilista és fiziokrata gazdaságpolitika azonban 
mind erőteljesebben követelte a társadalom sokoldalú megismerését és 
statisztikai kivetítését. Jellemz ő, hogy a kor két jelent ős fejlődést felmuta-
tó tudománya a gazdaságtan és a statisztika volt. Az els ő  általános nép-
számlálást Svédországban végezték el 1701-;ben. Oroszországban 1763-bar,. 
Ausztriában 1777-ben, Magyarországon és Horvátországban 1784-87-ben, 
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Angliában 1801-ben történt meg - a lakosság első  általános összeírása. Az 
1781  87. évi népszámlálás adatait 2  felhasználva ismertetjük majd Bácska 
három királyi városának népességvászonyait. El őbb azonban vessünk egy 
pillantást az összeírás országos és helyi körülményeire. 

A felvilágosodott abszolutizmus II. József trónra lépésével kezd ődött. 
A kalapos király, ahogy a magyar történelemben emlegetik, szívvel-lélek-
kel a haladás és a reformok híve volt. Elképzeléseit és törekvéseit a min-
denható állam kereteiben akarta megvalósítani. A meglév ővel nem sokat 
törődött: azt tartotta, hogy a jlöv ő  érdekében szabadon döntheti a régit és 
formálhatja a valóságot. úgy érezte, hogy az alattvalóiról való gondoskodás 
kötelessége, jólétükért pedig felel ős. A hivatástudattá fokozódó gondoko-
clás, párosulva az emberi értelem mindenhatóságába vetett hittel, nagy 
tettekre, gyökeres társadalmi átalakulások beindítására sarkallta. Érezve 
a tűnő  idő  .sürgetését, lázas gyorsasággal hozta egymás után híres rende-
leteit. Mindez persze éles ellentétbe sodorta környezete .maradiságával és a 
feudális kötöttségekkel. Reformjai a politikai, a gazdasági és a kulturális 
élet minden területére kiterjedtek. Az egyház hatáskörének átszervezésével 
kezdte, majd az oktatásügyek rendezésével folytatta, azután a centralizált 
állam érdekeivel összhangban bevezette az egységes kormányzati nyelvet 
és megteremtette az új közigazgatási beosztást, rendezte az igazságszolgál-
tatás és a rendőrség kérdését; 1785-ben megjelent a híres »jobbágyrende-
let«, melynek lényege, hogy megszüntette az örlödkös jobbágyságot, fog-
lalkozott továbbá egy új adózási és vámrendszer bevezetésének kérdésé-
vel is. 

A reformok sikere az ország területi és népesedési viszonyainak, va-
lamint a lakosság teherviselési (adózás, katonaszállítás, szolgáltatások) ké-
pességeinek teljes és részletekbe hatoló ismeretét tételezte fel. Ezért a »for-
radalmár« császár 1784. augusztus 16-án elrendelte a nepiösszeírást, a bir-
tokbecslést és a felanéílést. Nagy horderej ű  gazdasági és politikai reformok-
ra készülve, a nemesség tiltakozásával mit sem tör ődve parancsolta meg az 
összeírás megkezdését. Amint láttuk, az osztrák örökös tartományokban ezt 
a munkát már 1777-ben elvégezték, Magyarorszlágon azonban nem hajthat-
ták Végre, mert a nemesi előjogok között a megszámlálás alóli mentesség 
is szerepelvién, a nemesség megakadályozta, .hogy vagyoni és számbeli.álla-
potáról az uralkodó tájékozódjék. Néhány évvel .kés őbb azonban itt is sor 
került a népszámlálásra. A' rendelet végrehajtása a nemesség heves ellen-
állásába ütközött, egyes megyékben a fegyeveres ellenállás is bekövetke-
zett. A nemesség félt a megadóztatástól, » ősi jogai« meggyalázásának tar-
totta, hagy házára szám kerül és személyi adatai az összeíróíven éppen úgy 
szererpelnek, mint a közönséges jobbágyé. 

Bács-Bodrog vármegye és a császár között az els ő  összetűzés ekkor 
történrí. A vármegye közgy űlése a leiratot er ősen .megbírálta, a király sze-
mélyével kapcsolatban pedig sért ő  kifejezéseket használt és elodázta az 
összeírás megkezdését. A király újabb erélyes leirata után azonban, kellet-
lenül bár, de engedelmeskedett a vármegye. Szabadkán 190 évvel ezel őtt, 
1784. november 3-án kezdték meg az • összeírást és 1785. március végére fe-
jezték be. A. házak megszámozását a városban és egész határában Kleinder 
Simon helybeli mázoló végezte el 130 forintért. A vármegyében azonban 
sokkal' vontatottabban haladtak az összeírók, akik csak katonai kíséret és 
fedezet mellett dolgozhattak, de 1787 végére készen lett minden. 3  Nem csoda 
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tehát, hogy a császár erősen_ megneheztelt ..a vármegyére. Amikor 1786 
nyarán, országos ellen őrző  körútján, július 8-án Zomborba érkezett, a hely-
színen aláírta a ferencesek rendházának eltörlésér ől szóló rendeletet, majd 
másnap Szabadkára utazott, ahol a városháza el őtt a tanács és a lakosság 
várakozott reá. A találkozás felt űnően hűvös volt, a tisztviselők közül csak 
Parchetics főjegyzővel váltott szót a város ügyeir ől, majd tovább hajtatott 
Zentára. 4  Amikor II. József halála előtt visszavonta rendeleteit, a népszáun-
lálásra, az adóknvetéšre és a felmlérésre vonatkozó összes adatokat a vár-
megye bekérte a helységek elöljáróiitól. A szabadkaiaknak még meg is 
kellett esküdniök, hogy az iratokból semmit som tartottak vissza. Baján, a 
megyegyűlés után azután zeneszó mellett mindent elégettek. Még szeren-
cse, hogy az országos központba küldött adatok megmaradtak. 

Az 1784- 87. évi országos összeírás (konscripció) a korábbiakhoz ha-
sonlítva sokkal teljesebb volt. Az el őbbi összeírásokban csak az adózó né-
pességet és azt is csak a családf ők száma szerint vették jegyzékbe. Most a 
konscripcdb az ország teljes népességleve, a kiváltságosokra és a nincste-
lenekre, a papságra, a nemességre, a jobbágyságra egyaránt kiterjedt. Ez 
volt az elsiő  általános népszámlálás Magyarországon. Az összeírásnál els ő-
sorban adózási és katonai szempontok érvényesültek. így sem az egyes 
foglalkozási csoportok, sem pedig a társadalmi osztályok összetételét nem 
határozhatjuk meg pontosan, kivéve a nemességét és a papságét. A lakosság 
kor szerinti megoszlásáról is csak hozzávet őleges képet kapunk. A vándor-
lási mozgalomról eléggé pontos képet alkothatunk magunknak. A népszám-
lálással párhuzamosan az els ő  tervszerű  kataszteri felmérés és katonai tér-
képezés is elkészült. 

Az összeírás idején Bács-Bodrog vármegye nagysága 10.286 km 2  volt. 
Ezen. a területen, a három szabad királyi város népességlét nem számítva, 
184 248 lakos élt. A három királyi város lakossága összesen 43 583 f őre rú-
gott, vagyis a vármegye össznépessége 2217 83:1 lakost tett ki. A néps űrűség 
az első  esetben !17,9 km2, a városok lakosságával együtt pedig 22,2 km 2  volt. 
A három szabad királyi városban a vármegye össznépességének 19 szá-
zaléka lakott. 

A városok nagyságára és a vándormozgalomra vonatkozó adatokat a 
következő  összehasonlító táblázat mutatja. A különbözeti összehasonlítás 
kedvéért a szabad királyi városok déli övezetének három másik fontos 
városát is bevettük a táblázatba. Az adatok az összeírásban lév ő  sorrend 
szerint következnek egymás után. 

Városok 
Házak 
száma 

Családok 
száma 	

f  

Jogi 
népesség 

Távol- 
levők Idegenek 

Tényleges 
népesség 

Pécs 	 1474 	1837 8 392 	103 	564 	8 853 
Szabadka 	3351 	3455 19 215 	170 	248 	19 293 
Szeged 	 3930 	4210 20 679 	323 	591 	20 947 
Zombor 	 2370 	2189 13 225 	134 	145 	13 236 
Üjvidék 	 1930 	2354 10 566 	169 	657 	11 054 
Zágráb 	 419 	576 2 815 	 2 	126 	2 939 

A házak száma a település területi nagyságát, népességbefogadó ké-
pességlét szemlélteti. A legtöbb ház Szegeden és Szabadkán volt. Az egy 
házra jutó háztartások (családok) átlagos száma megközelít őleg a házak 
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Város Város 
Idegenek 

%-ban 
Vándorlási . 
különbözet 

	

Idegenek 	Vándorlási 

	

%-ban 	különbözet 

nagyságát, illetve azok lakottságát mutatja. Az Alföldön ez az átlagérték 
az. 1 körül ingadozott. Hasonló a helyzet városaink esetében is, kivéve 
Zom!bort, ahol a házak száma meghaladja a családok számát. A családok 
.átlagos nagysága igen magas szinten mozgott. Szabadkán az átlagos csa-
lfád taglétszáma 5,41, Zomboriban 5,15, Újvidéken 5,47 volt. Az összeírás 
idejében a szabad királyi városok erre vonatkozó átlagos mutatószáma 
7,08 volt. Városaink csal•ádnragysága tehát jóval az országos átlaglérték alatt 
mozgott. Azt csak Zágráb közelítette meg (6,71).' 

A vándoilnozgalomról csak igen általános képet kapunk. A statisztikai 
kimutatás »távollev ők« rovatában a huzamosabb ideig távollevőket vezet-
ték, de csak a férfiakat, a n ők nem szerepeltek ebben a nyilvántartásban. 
Az »idegenek« rovatában a belföldieket és a külföldieket egyaránt nyilván-
tartották. Az »országb'éli« férfiak akkor kerültek be a nyilvántartásba, ha 
már több mint tíz éve helyben laktak, a külföldiek akkor is, ha tíz évnél 
rövidebb ideig laktak itt, kivéve ha keresked ők vagy mesteremberek voltak 
és ha kinyilvánították, hogy meg kívánnak telepedni. Ebben az esetben a 
tényleges népesség kategóriájába kerültek. A népesség elvándorlásának és 
betelepedésének mérlegét a k ővetkező  táblázat szemlélteti. 

Pécs 6,37 +461 Zombor 1,09 + 11 
Szabadka 1,28 + 78 rJjvidék 5,94 +488 
Szeged 2,82 +268 Zágráb 4,28 +124 

Az adatokból kitűnik, hogy mindegyik város vándorlási különbözete 
pozitív volt. A távollev ők százalékaránya Zomborban egy, Szabadkán egynél 
kevesebb, a többi négy városban pedig kissé meghaladta az egy százalékot. 
Az .elvándorlás- tehát jelentéktelen méret ű  volt. Más volt a helyzet a be-

vándorlással. Délkelet-Pannónia fejl ődő  városai vonzották az iparosokat és 

a kereskedőket, mert a városi kiváltságok és a helyi kedvezmények jó meg-
élhetési lehetőséget biztosítottak. A különböz ő, főleg szolgai rendű  foglal-

kozási lehetőségek miatt a föld nélküli zsellérek is gyakran költöztek be a 
városokba. A betelepedés els ősorban a fejlettebb munkamegosztású, ked-
vező  forgalmi fekvésű  városokban vala intenzív. Nyugaton Zágráb és Karflo-
vac, a dél-alföldi városok közül pedig Pécs és Újvidék volt ilyen kedvez ő  
helyzetben; Újvidéken, a jelent ős forgalmú 'átkel őhelyen a kereskedők és az 
iparosok is szívesen megtelepedtek. Szeged mint közlekedési csomópont és 
folyami átkelőhely alig gyakorolt nagyobb vonzóhatást, mint a két »száraz-
földi« agrárváros, Szabadka és Zambor. A tényleges népesség a városok 
nagyságát mutatja. Szeged és Szabadka az akkori viszonyok között a 
legnagyobbak közé tartoztak az országban. 

A lakosság kor szerinti megoszlásáról csak három korcsoportra tagol-
va adhatunk képet. A népesség 18 évesnél fiatalabb részét az összeírás két 
korcsoportban mutatja ki, a feln őtt, munkaképes férfiakról viszont tíz vagy 
éppen öt évre terjed ő  korosztálytagolás nincs. A kimutatásban csak a férfi-
lakosság szerepel. Nyilvánvaló, hogy az összeírásnál a hadsereg érdekei 
érvényesültek. A jelenlegi és a várható katonaanyag mennyisége, .a besoroz- 
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ható fiatalok számbavétele és nyilvántartása volt az összeírás irányadó 
szempontja. A városok férfinéapességénék százalékos megoszlását a három 
korcsoport szerint a következ ő  táblázat mutatja. 

Város — 
megye 

 

Korcsoport  

 

1-12 éves 	' 13--17 éves 	18 éven felül 

  

Zombor 29,4 7,8 62,8 
Szabadka 33,6 8,5 57,9 
Újvidék 23,2 8,4 68,4 
Bács-Bodrog vármegye 27,4 7,4 65,2 

Szembetűnő  Szabadka magas részesedése az els ő  és Újvidék részese-
dése a harmadik korcsoportban. Szabadka népességének 42,1 810-a, vagyis 
9993 lakos 18 évnél fiatalabb volt! Újvidék lakosságának több mint két-
harmada a felnőttek kategóriájába tartozott, Zágráb esetében pedig elérte 
a 78,8 százalékot. 

A lakosság nemek szerinti megoszlása tekintetében a következ ő  volt 
a helyzet: 

   

Férfiak száma 

 

  

nős  
Nők száma 

nőtlen 	összesen , 

     

Zombor 2901 3806 6 707 6518 
Szabadka 4310 5697 10 007 9208 
-C7jvidék 2087 3338 5 425 5141 

Szembetűnő  jelenség, hogy mindhárom szabad királyi városban a n ők 
száma kisebb, mint a férfiaké; ez különösen Szabadka esetében mutatkozik 
élesebb formában. Napjainkban országos és tartományi viszonylatban is 
fordított a helyzet. 

Rendkívül izgalmas a városi lakosság foglalkozásszerkezetének és osz-
tályösszetételének vizsgálata. A foglalkozási és osztálykategóriák megköze-
lítő  pontossággal kimutathatók, mert az összeírás adatai a társadalmi réte-
geződést és az alacsony szintű  munkamegosztást igen jól tükrözik. Az 
összeírásban számba vették a feudális társadalom uralkodó osztályának 
tagjait, a felvilágosult abszolutizmus államgépezetének tartozékait, a bon-
takozó tőkés rendszer előhírnökeit, a kereskedőket, az iparosokat, a fenn-
álló társadalmi-gazdasági rendszer alapvet ő  termelő  rétegét, az urbáriális 
telekrendszerben él ő  parasztságot, a termél őeszköZöktől »megszabadított« 
földnélküliek tömegét, a zselléreket, valamint a nem agrár foglalkozások-
ban dolgozók utánpótlását, a mesterlegényeket és az inasak-at. 

Az összehasonlító elemzés könnyebb elvégzése és a nagyobb áttekint-
hetőség kedvéért a három szabad királyi város feln őtt (18 évesnél idősebb) 
férfiainak szám szerinti megoszlását az egyes kategóriák szerint táblázatba 
foglaltam össze.. Az adatokat az összehasonlítás miatt százalékarányban fe-
jeztem ki. Igy jól kivehető, hogy a három városban és a vármegye többi 
településében milyen arányban, súllyal vannak jelen az egyes kategóriák. A 
táblázatból az is kiolvasható, hogy mely foglalkozási-társadalmi rétegek 
voltak abban az időben városképzőék, vagyis melyek koncentrálódtak a 
városokba. 
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ósszeírásí 
kategóriák Zombor Bács-Bodrog 

Szabadka 	I 	újvidék 	
} vármegyében 

Pap 0,82 0,56 • 0,69 0,43 
Nemes 1,82 4,78 0,96 2,06 
Tisztviselő  0,59 0,29 0,58 0,06 
Polgár 15,73 12,97 12,48 0,98 
Paraszt 17,44 7,54 6,35 33,68 
Polgár és paraszt örökösei 27,18 11,65 15,58 29,32 
Zsellér 30,99 56,37 47,23 26,48 - 
Egyéb 5,73 5,64 16,24 6,99 

A kimutatásban valamennyi felekezet papja szerepelt. Számuk Zam-
borban volt a legnagyobb - 35. A két egykori határ őrvidéki városban a 
nemesség száma igen magas, Szabadkán 277, Zomborban 59 nemes élt. Az 
összeírásban a férfiitagak szerepeltek, tekintet nélkül a korra. A rangos 
városok igazgatási, gazdasági, bírósági és más ügyes-bajos dolgait Zoxnbor-
ban 25, Újvidéken 21 és Szabadkán 17 tisztvisel ő  intézte. Az összeírásban 
a »polgár« kategóriába a következ ők kerültek: 

az a családfő, aki városi háztulajdonnal rendelkezett, ha földm űves 
is volt; 

az a családfő, aki földműves volt, de kézműiparról is foglalkozott; 

a kézműiparral, iparral, kereskedéssel foglalkozó lakosok. 

Az adatok tehát csak részben szemléltetik a városok gazdasági szer-
kezet, mert a polgárok között földm űvelők is voltak. Mindhárom városra 
jellemző  az alacsony százalékérték. Abban az id őben még az alföldi szabad 
királyi városok is csak óriás falvak voltak igazgatási, kereskedelmi, kisi-
pari, esetleg közlekedési szerepkörrel. 

A termelőnépesség legfontosabb és legszámosabb rétegével a konskrip-
ció részletesen foglalkozott. A parasztságon belül megkülönböztette a .  föld-
del rendelkező  jobbágyokat a földnélküli zsellérekt ől, cselédektől, béresek-
től, az »örökös kenyériben lev ők«-től. Magyarország, Horvátország és Er-
dély területén az összeírásban 635 562 telkes jobbágy családf ő  szerepel és 
ezeknek 561 167 »örököse«, összesen 1 196 729. A zsellérek kategóriájába 
952 530 családfő  volt bejegyezve »örökösök« nélkül, mert hiszen itt nem is 
volt mit örökölni. A földdel rendelkez ő  parasztság számaránya az egész 
lakosságon belül Horvátországban volt a legmagasabb: 33,7 0/0, Erdélyben 
32,40/0, Magyarországon pedig csak 26,1 30/o. 5  

A »paraszt« megnevezésű  rovatba azt a földm űvest sorolták be, aki-
nek az úrbéres telki állomány általánosan használt telekkategóriái szerint 
ínegyed teleknél nagyobb birtoka volt, vagy ennél nagyobb, bérelt földön 
gazdálkodott. Az úrbérrendezés megszabása szerint a megyében egy egész 
jobbágytelek nagysága kereken 44 kat. hold volt a teljes állománnyal együtt 
(belső  telek, szántó és rét). A telkes jobbágy tehát legkevesebb- 11 hold 
földdel rendelkezett. 

A »polgárok és paraszttik örökösei« nev ű  rovatba az el őző  két cso-
portban szereplők közvetlen örökösei kerülték be. Számuk többnyire meg-
közelíti a családfők számát az előbbi két rovatban, de a városokban néha 
jelentősen alacsonyabb is lehetett. Példa rá Szabadka. 
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A zsellérek kategóriája nagyon vegyes összetétel ű  volt. Az itt össze-
írtak zöme három csoportba sorolható: 

ide tartoztak a negyed teleknél kevesebb földdel rendelkez ő  job-
bágyok; 

a földesurak gazdasága munkásai és cselédei; 

a bányákban, hajózásban, országútcsinálásban, erd őirtásban »örökös 
kenyérben levők«; ide sorolták a kicsiny termetűeket, a nyomorékokat, a 
testi hibában szenvedő  férfiakat, a negyven évnél id ősebb eltartott ,férfi-
népet és a papok fiúgyermekeit is. 

A három bácskai szabad királyi város agrárnépessége meglep ően sze-
gény volt! Legtöbb telkes jobbágy iZoznborban (736), legkevesebb Újvidéken 
(230) élt. De Szabadkán sem volt jobb a helyzet. Ez akkor t űnik ki, ha a 
parasztok számát az összlakossághoz viszonyítjuk. Újvidéken a lakosság 
21,. Szabadkán 2,2, Zomborban 5,5 százaléka tartozott a jobb módú telkes 
jobbágyak csoportjába. Gondoljunk csak arra, hogy országos viszonylatban 
a népesség több mint egynegyede rendelkezett negyed teleknél nagyobb 
földterülettel! Annál több föld nélküli nincstelen és kevés földet m űvelő  
zsellér tömörült össze a jobb életlehet őségek reményében. Zomborban egy 
földes parasztra két, Szabadkán hét, újvidéken nyolc zsellér jutott. Sza-
badkán a zsellérek száma (3264) elérte az összlakosság 16,6 százalékát, ahol 
a földterületek nagyfokú felaprózottsága a még akkor érvényben lév ő  
tóldközösségi rendszernek tudható be. 

Az »egyéb« rovatba a 18—x40 év közötti testileg ép, munkaképes n őt-
len férfiak, például a mesterlegények, inasok kerültek. Lényegében tehát 
városképző  népelemről van szó, akik a polgár rovatból kimaradtak, mert 
nem voltak családfők. 

A foglalkozásszerkezet vizsgálata némi fényt deríthet a városi lakos-
Ság osztálytagozódásának kérdésére. Közismert tény, hogy a városok népes-
sége az 'osztályviszonyok szempontjából élesen ,elkiiilönült. Az uralkodó ré-
teget a városokba beköltözlött nemesek, a vagyonos polgárok, akik leggyak-
rabban iparűzéssel foglalkoztak, távolsági keresked ők, a nagyobb földtulaj-
donnal vagy szőlővel rendelkező  polgárok, továbbá a papok képezték. 
Hozzájuk sorolhatjuk a városi tisztvisel őket, akik a közigazgatás fontos ál-
lásait betöltve jelentős vagyont szerezhettek. A városon belüli osztályharc az 
ilyen összetételű  vezető  réteg ellen irányult. A városi társadalom kihasznált 
és . a vezetésből kizárt réteg a kisebb keresked ők, szegényebb iparosok, mes-
terlegények, inasok, zsellérek, cselédek, szolgák, fuvarozók soraiból került 
ki. Az osztályharc formáit és tartalmát illet ően a felsőbb ha'tóságokhoz és 
az udvarhoz címzett panasziratok b ő  anyagot szolgáltatnak. Minhárom 
bácskai királyi város számos panaszlevelét ismerjük ;  melyekben a leggyak-
rabban előforduló ügyek: a lakosság nem ismeri a kiváltságlevél pontjait, 
a tanács nem tartja be a szabott árakat, nem .tör ődik egyes gazdasági ágak 
fejlesztésével, jogtalanul emeli az adókat, bebörtönzi a polgárokat, a vá-
rosi állásók betöltése körül szabálytalanságok történtek, a gazdasági szá-
madásokban mutatkozó hiányokért senki sem felel, a vagyonos polgárok a 
bíróság előtt előnyben részesülnek, a tanácsosok állataikat a legjobb vá-
rosi földeken tartják, a nádasokat a maguk részére foglalják le, akadályoz-
zák a polgárok borának kimérését, a földosztásnál előnyben részesülnek 
stb. A zavargások elkerülése végett a hatóságok biztosokat küldtek . ' ki. 
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Ilyen eseték is többször előfordultak városainkban. Igen érdekes és hálás 
feladat lenne a vajdasági városok XVIII. századi . osztályviszonyait és az 
osztályharc módjait felkutatni és az európai városfejl ődés tükrében az 
egyéni vonásokra rámutatni. Az elsó népszámlálás statisztikai adatai ezen-
kívül még számos más kutatási lehet őséget is nyújtanak a történeti de-
mográfia köréből. 

A II. József-fele összeírás kezdeti statisztikai módszereikkel az érett 
feudalizmus zárószakaszának gazdasági és társadalmi viszonyait tükrözi. 
Az 176O—J1849 közötti időszak eseményei mára tőkés termelési rend felé 
egyengették az utat. A feudalizmusról a kapitalizmusra való átmenet eb-
ben az időszakban játszódott le. Ezek a kvantitatív mutatók tehát érzékel-
tetik, milyen volt a három város demográfiai képe a t őkés rendszer 
küszöbén. 
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SZEMPONT 

BOŠKO KOVAČEVIĆ  

A KÉPZETTSÉG ÉS A MŰ VELTSÉG 
AZ ÖNIGAZGATÁS FEGYVERE 

A szabadkai kommunisták tevékenységét a JKSZ X. kongresszusa óta 
a társadalom minden rétegében a kongresszusi álláspontok és határo-
zatok alkalmazására és érvényesítésére irányuló konkrét küzdelem 
tölti ki. A Kommunista Szövetség szervezeteinek mindennapi mun-
kája nyomán változnak a viszonyok, s a munkásosztály, a dolgozó 
ember mindinkább olyan helyzetbe jut, hogy vezet ő  szerepet tölthet 
be a maga társadalmi-gazdasági és szociális helyzetének megváltoz-
tatását célzó társadalmi-politikai akciók irányításában. Ilyen értelem-
ben roppant jelent ős a szabadkai kommunistáknak az a tevékeny-
sége, amelyet az oktatás területén és a m űvelődési életben folytatnak, 
hiszen itt gyökeres változásokra van szükség: »túl kell haladni a 
nevelés és oktatás céljaira leválasztott jövedelem elidegenítését á tár-
sult munkában dolgozó munkástól.« 1  

A JKSZ X. kongresszusán elfogadott határozatoknak ebb ől a 
tételéből világosan következik, hogy az oktatás összetev ő  részét ké-
pezi a munkásosztály politikai 'h.atalmániak és a társadalom b ővített 
újratermelésének, tehát az oktató tevékenységet bele kell illesztenünk 
minden tmasz és minden helyi közösség 'fejlesztési tervébe. Ezt az 
álláspontot támasztja alá az a véleménykutatás is, amelyet Szabadka 
községben bonyolítottunk le az oktatási szükségletek kapcsán, 2  s 
amelynek során számos olyan adathoz és értékeléshez jutottunk, amely-
nek igen nagy a jelent ősége, kiváltképpen ha szemel őtt tartjuk a 
közoktatás és a kultúra új funkcióját, amelyet elvileg az új alkot-
mányos előírások és a pártdokumentumok határoztak meg. 

Mindenképpen meg kell szüntetnünk azt a kett ősséget, hogy egy-
részt »szakmára«, másrészt»önigazgatásra és politikára« képezzük a 
fiatalokat. Önigazgatású társadalmunknak olyan egységes oktatási 
rendszerre van szüksége, amelyben a sokoldalú alkotó 'egyéniséggé fej- 
iődhet minden munkás és önigazgató. Az oktatásnak az a feladata, 
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hogy az önigazgatási viszonyok ' a társadalomminden szférájában, az 
anyagi termelésben és a társadalmi (felépítményben egyaránt minden 
más társadalmi viszonyrendszer fölé emelkedjenek, hiszen a közokta-
tás maga is összetev ő  részét képezi ezeknek a változásoknak, az ön-
igazgatási rendszer kiépítésére irányuló ténykedésnek. 

Az önigazgatási folyamatok a tmas'z-aokban és a helyi közössé- 
gekben alapját és kiindulópontját képezik az (tiktatás tartalmának, a 
folyamatok fejlesztése és lebonyolítása pedig az oktatási program 
alapmotívumát képezi. 

Az oktatás tehát többé már nem lehet küls ő  beavatkozás, nem 
lehet olyan társadalmi ténykedés, amely a munka- és önigazgatási 
folyamatoktól függetlenül megy végbe. Gyakorlatilag ez azt jelenti , 

hogy az ,oktatási szükségleték csakis a munka- és önigazgatási gya-
korlatból eredhetnek; céljuk, hogy módosítsák és megnemesítsék a 
munka- és önigazgatási gyakorlatot, tehát az oktatás motívunvait ebb ől 
a gyakorlatból kell levezetni, 'hogy szükségszerűen megváltoztassuk a 
viszonyokat a termelésben és ,atársadalomban, egyre inkább er ősítve 
a munkás és a társult munka társadalmi-gazdasági helyzetét. 

Minthogy a mai 'oktatási rendszernek nagyon sok fogyatékossága 
van — az oktatási programok nincsenek összehangolva a gazdaság 
követelményeivel, hiányzik a marxista irányvétel és tartalom az okta-
tásban —, így az oktatási programokban a tradielonalizmus jelensége, 
az elavultság stb. jutott kifejezésre. Különösen jellegzetes ez a tény 
a felnőttek továbbképzésének 'vonatkozásában, mivel a!z oktatás itt 
azon a kompromisszumon alapult, amelyet (a tanintézetek a munka-
szervezetek technokratikus rétegeivel kötöttek. A feln őttek tovább-
képzésében elsődlegesen mindig az anyagi termelés érdekei, a tovább-
képzés személyes jellegű  indítékai jutottak kifejezésre, a társadalmi 
célok viszont a háttérbe szorulóak. A munkahely betöltésének felté-
tele »szakmához«, (oklevélhez köt ődött, s ez az oktató intézeteket ilyen 
magatartásra késztette. Ilyen körülmények között a munkaszerveze-
tekben érvényesülő  technokratikus viszonyulás és magaitartásforma 
szabta meg ,az oktatással kapcsolatos szükségleteket és követelmé-
nyeket. 

.Ezt a viszonyulást és magatartást csak hatékony társadalmi akció-
val lehet semlegesíteni, amire annál is inkább szükség van, mivel az 
oktatás révén következetesen igaz tolmácsolását kell adnunk a mun-
kás körül lejátszódó folyamatoknak, kezdve az anyagi termelés szfé-
rájától egészen a társadalmi felépítményig. 

Az oktatásnak a marxizmuson és a tudományos-technológiai for-
radalom olyan folyamatain kell ialapulnia, amelyek el őre viszik a tár-
sadalmat. 3  Ez a legfőbb elv, amelyet az 'oktatás tervezésében ma 
figyelembe kell vennünk. A közoktatás sorsát éshelyzetét voltakép-
pen ki kell egyenlítenünk a 'munkásosztály sorsával és helyzetével. A 
munkásnak teljes egészében birtokába kell vennie a termelés eszkö-
zeit, ás el kell sajátítania a marxista világszemléletet . 4  Az új alapon 
kiképzett munkás megfelelő  fegyverhez jut a társadalmi-politikai és 
önigazgatási akciók levezetéséhez, hiszen a korszer ű  oktatásnak egy-
egy konkrét környezet adott feltételeinek, helyzetének, viszonyainak 
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ás körülményeinek elemzéséb ől kell kiindulnia, a helyzetelernzés álap-
ján kell eljutnia is tervezéshez — az eljövendő  állapotok és viszonyok 
meglátásához. 

A közoktatás fejlesztésér ől és hosszú távú tervezéséről semmi-
képpen sem lehet szó a gazdaság fejlesztésének hzútávú beüte-
mezése nélkül. Csak ez a - kölcsönösség szavaitolhatja a felnőttek olyan 
rendszerű  to`váb'bképzését, amely els ősorban mint társadalmi funkció 
fejlődik tovább, s amely azoktató munkát a gazdaság szükšégletei-
től teszi függ ővé, nem pedig az iskolai tevékenységt ől és a rendel-
kezésre álló káderekt ől.5  

A különféle felmérések azt mutatják, hogy Szabadkán a foglal-
koztatottak '20%,a az -általonos iskolát sem fejezte be, és csak 30'szá-
zalékuk rendelkezik szakképzettséggel, noha még egy részlegesen fej-
lett iparnak is legalább 50%-ban szakképzett munkaerőre lenne szük-
sége.6  

Mindenesetrereményt kelt ő  az az adat, amely szerint a mun-
kások túlnyomó többsége a már 'említett véleménykutatás során mind 
a hatféle kérdőíven (általános képzés, kultúra, eszmei-politikai, szak-
mai, távhallgatói és funkcionális képzés)' amellett foglalt állást, hogy 
a jövőben szívesen képezné magát tovább. Ha ehhez még azt is hoz-
zátesszük, hogy Szabadka gazdaságában a foglalkoztatottak 75%-a 
alul van a 41. életévén, 8  akkor minden szempontból meglév őeknek 
tekinthetjük a felnőttek hatékonyabb továbbképzésének el őfeltételeit 
és lehetőségeit Szabadkán. 

A felnőttképzés távlatát elsősorban az olyan ,oktatási programok 
kidolgozása jelenti, amelyeket egészében szövi át .a marxista tartalom, 
s amely magában foglalja a termelési kultúra elemeit és mindazokat 
a kérdéseket,amelyeknek hatása lehet társadalmunk továbbfejl ődé-
sére. A munkásosztály képzésével foglalkozó intézetekben tehát min-
den törés és egymástól való elkülönítés nélkül kell megvalósulnia a 
szakmai, az általános-műveltségi és eszmei-politikai továbbképzésnek. 

»Az ,oktatás révén minden szinten meg kell adni az alapvet ő  és 
korszerű  tudást, s ugyanakkor tovább kell fejleszteni a tanulók ké-
pességét és érdeklődését, ösztönözni kell alkotói és kritikai gondolat-
vitelüket, képessé téve őket az önképzésre, az önigazgatású szocialista 
társadalomban folyó munkára és ,életre«. 9  Ez a tétel egyértelműen 
arra a következtetésre utal bennünket, hogy a feltételesen elnevezett 
»szakmai«, és az ugyancsak feltételesen elnevezett »eszmei« képzést 
mesterséges módon választottúk el egymástól, mert igazában egysé-
ges egészet képeznek, mint ahogyan a termelőerők és a termelési vi-
szonyok is egységes egészét képeZik a társadalmi termelés rendszeré-
nek. Az oktatóintézetekben folyó munkák tartalmának és formájának 
ily módon való . egyesítésével mindenesetre eljutnánk 'azokhoz az átme-
neti megoldásokhoz, amelyek végre megnyithatnák az új rendszer ű , 
tartalmú és szervezet ű  felnőttképzés kialakulásának folyamatát. 

Ilyen hozzáállás alapján a tanintézetek és a tmasz-ok, illetve a 
helyi közösségek között a következ őképpen alakulnának az új vi-
szcanyák : 
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A tervezés alapját, azoktatás tartalmának, megvalósításának 
és céljának forrását a tmasz-ok munka- és önigazgatási gyakorlata 
képezné. 

A kérdésköröket a tmasz önigazgatási folyamataiból gy űjte-
nénk össze. 

A kapott értesülések és adatok alapján az oktatás tervezését 
az oktató intézetek végeznék el, együttesen a konkrét tmasz vagy 
helyi közösség munkatársaival. 

- Az oktatási program gyakorlati beosztását, összehangolását és 
hitelesítését a tmasz-aok illetékes testületei végeznék el. 

A programot elvileg maguk a ;hallg.atók valósítanák meg az 
illetékes szakemberek segítségével és egyetértésével, akik ezzel a fel-
adattal a tanintézeteket bíznák meg. 

Valójában ez tehát az átmeneti megoldás, illetve egy olyan szük-
ségszerű  és általános irányvétel, amely a feln őttek továbbképzését az 
önképzés útján kívánja megoldani. 10  Így jut érvényre az az álláspont, 
amely szerint az oktatás összetev ő  részét képezi a tudományos-m ű-
szaki forradalomnak, amely egyben társadalmi forradalom is, hiszen 
a. technika és a technológia fejlesztésén kívül magába foglalja az em-
beri ismeretek szintjének növekedését is, az emberi • tudat fejl ődését 
stb. Az oktatás értelmét, tartalmát, módszdreit és céljait a legújabb 
vívmányokra kell építeni. Azoktatásnak szigorúan a társadalmi való-
ságból kell kiindulnia, de fel kell fednie az .el őrehaladás új útjait és 
új tartalmakat kell létrehoznia. 

A kutatási ,eredményekll félreérthetetlenül arra utalnak, hogy 
feltétlenül szükség van a kezdő  lépések megtételére a dolgozók álta-
lános iképzés.ének útján a kultúra szférájában. A kultúra »;konzumálá-
sának« és »fogyasztásának« koncepcióját, amelyet a tec'hnok'ratikus 
viszonyok kínáltak fel, okvetlenül kii kell zárni azokból az akciókból 
és feladatok közül, amelyek a kongresszusi határozatókból ered ően áll-
riak a kommunisták előtt. 

Ismeretes, hogy a kultúra és a m űvelődési élet mai koncepcióit 
a verbalizmusra és olyan programokra építettük, amelyek igen kevés 
konkrétakciót foglaltak magukban. Ez valamilyen sajátos »elkülöní-
tett« társadalmi jelent őséget és szerepet kölcsönzött a kultúrának a 
társadalomban, azt .a nézetet /kényszerítette ki, hogy a kultúra vala-
miféle »különlegesség« a társadalomban, ami a kultúra bezárkózášá-
hoz vezetett, az öncélúság látszatát keltve. 12  Nyilvánvaló, hogy a kul-
túra •fizionómiáját a polgári társadalomtól örököltük, majd pedig hely-
zetüknél fogva a művelődési intézmények kénytelen voltak az állam 
»kegyeit« keresni, miközben csak a »társadalmi elit« igényeit elégí-
tették ki. Ebből a helyzetb ől később a technokratikus elképzelések 
alapján kerestük a kiutat, mintha a kultúra kizárólag a gazdaság fej-
lesztésének, nem pedig magának a társadalomnak lenne a hatóeszköze. 13  

Látszólag sokféle út és lehet őség kínálkozik az adutt helyzet és 
viszonyoktúlhaladására, de az igazi lehet őség abban rejlik, hogy a 
munkásnak kell a művelődéspolitika szubjektumává és hordozójává 
válnia, a művelődési érdekközösségnek pedig nem a művelődési inté-
zetek, hanem az alkotó munka érdekeit kell kifejeznie — a kultúra 
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továbbfejlesztésének elképzeléseit szoros kapcsolatba állítva a köz-
oktatással és a gazdasággal. Nekünk ma nem ,»új kultúrára« van szük-
ségünk, hanem új tudatot kell kialakítanunk .a kulitaúrálról, mint aho-
gyan a kulturális eszmék sem lehetnek kizárólag. befejezettek és lezár-
tak, mert folytonosságuk és gyakorlatiasságuk is fontos számunkra.l a  
A kulturális alkotások tartalma még mindig olyan hagyatékokra,. olyan 
tradicio;nalizmusra alapozódik, melyeknek marxista újraértékelésével 
egyre tovább késünk. 

Minden bizonnyal könnyű  kijelenteni, hogy a .kultúra alapvet ő  
értékét a folrradalomnak és az önigazgatásnak kell képeznie, 15  ezeket 
az értékeket azonban csakugyan életre kell • keltenünk a kulturális 
programokban, ami a m űvelődési intézmények dolgozóinak és a kul-
túráks értékek fogyasztóinak egyaránt kötelessége, megnyitva útját 
az ilyen jellegű  tartalmi és programbeli változásoknak a m űvelődési 
intézményékben. 

Az említett kutatások azt is bebizonyították, hogy a kulturális 
javak fogyasztása szoros összefüggésben áll a dolgozó emberek élet- ' 
színvonalával, vagyis a fogyasztók összetétele nagymértékben függ az 
egyes rétegek társadalmi-gazdasági helyzetét ől .(a kultúra iránti érdek-
lődés koef:iciense a havi 1500 dináros kereset űek körében 0,19, míg 
a 3000 dináros keresetűek körében 0,51). 16  

A kultúrára vonatkozólag kimondott álláspontok a JKSZ doku-
mentumaiban, de mindenekelőtt a X. kongresszus platformjában és 
határozataibanarra utalnak, hogy az alkatonaik ,a tm.asz és a helyi 
közösség keretében kell biztosítani a munkahelyet és a tevékenységi 
területet, s hagy a tmasz és a helyi közösség kulturális programját 
a művelődési érdekközösséggel együttesen kell kidolgozni, vagyis a m ű-
velődési intézményekben foglalkoztatott dolgozóknak a tmasz-ok és a 
helyi közösségek sz(ámára is el kell készíte.niük a kulturális prog-
ramot. 17  

A véleménykutatás adatai azt mutatják, hogy a megkérdezettek 
87%-a nem olvas könyvet és nem tagja a könyvtáraknak, noha 54 
százalékuk szeretne iölvasni, de nincs rá ideje, a megkérdezetteknek 
csupán 9%-.a jelentette ki, hogy szívesen olvas könyvet. Ha ehhez 
még azt is hozzátesszük, hogy a megkérdezetteknek csupán 9 0/o-a jár 
gyakrabban, 51 Đ/o-.a ritkábban, 40o%o-a pedig egyáltalán nem jár szín-
házba, akkor még világosabbá válik számunkra,. hogy milyen távol áll 
a munkás az alapvet ő  kulturális tevékenységekt ől. A megkérdezettek 
79%-.a kijelentette, hogy saját• munkaszervezetében semminem ű  lehe-
tősége nincs kulturális fölemelkedésre, ennek szélesebb • lehet őségeit 
viszont a megkérdezetteknek csupán 43%-.a fogadja el szívesen.l$ 

Nagyon egyoldalúan járnánk el, ha a következetlenségek, a tra-
dicionalizmus, a kulturális lemaradásokait kizárólag az alkotóban, a 
kulturális dolgozóban keresnénk. C? maga ugyanis még mindig aláren-
delt helyzetben van, céhbeli bezárkózottságra van utalva, a kivezet ő  
utat viszont a tm.aisz-okkal és a helyi közösségekkel létrehozott kap-
csolatokban és együttm űködésben lehetne megtalálni. Erre vonatko-
zólag ma már komoly, megbízható álláspontjaink vannak, amelyek 
biztos megoldást ígérnek. 
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Szemmel látható, hogy a teng ődés a jelenlegi viszonyok között. 
,a polgári konceptusok és a tradiei,onalizmus sok beütésével aligha 
tekinthető  megoldásnak, hiszen a kultúrának már ma is, de halnap 
még, inkább magában kell foglalnia és még nemesebbé kell tennie 
azokat a haladó irányzatokat is, amelyeket az önigazgatás gyakorlata 
hóz létre. A művelődési [intézmények új irányvételének alapvető  fon-
tosságú követelménye, hogy olyan programot dolgozzanak ki tevé-
kenységükhöz, amely magában hordozza az osztályjelleget, s ugyan-
akkor gyakorlatias és tartalmas i:s. 

Ma még a kultúrában mindenkit -megtéveszthetünk azzal a fel-
fogásunkkal, hogy az új viszonyok és folyamatok közeette sikerült 
magunkra találnunk, de .az id ő  kimutatja majd a való eredményeket, 
azt a készségünket, hogy tetteinkben, nem pedig csak szóban tegyük 
magunkévá az új viszonyokat és törekvéseket, anélkül, hogy a mun- 
leások »kegyeibe« igyekeznénk férk őzni. Azok a folyamatok, amelyek . 
az alkotó munka tényleges megbecsülése alapján fejl ődnek ki, s ame-
lyek eltörlik a társadalom szinteréről a »kulturális« és a »manuális« 
munkás fogalmát, helyét az alkotó munkás fogalmának engedve át, 
lényegében véve osztályjelleg ű  folyamatok, amelyek a jobb hols ápok 
felé vezetnek a művelődési életben csakúgy, mint azegész társadalmi 
létben. 

Nagy József fordítása 

JEGYZETEK 

A JKSZ X. kongresszusának határozatai. 
Az oktatási szükségletek fölmérése Szabadka község területén. A szabadkai mun-
kásegyetem megbízásából Milernko Srriiljani ć  dolgozta ki. A véleménykutatás 
12 000 munkásra és 41 munkaszervezetre, illetve az anyagi termelés területér ő l 
22 szervezetre, a társadalmi fölépítményb ől pedig 19 intézményre terjedt ki. A 
véleménykutatás eredményeként egy egész sor adathoz jutottunk a foglalkoz-
tatottak továbbképzési igényeiről, s ezek az adatok nem csupán Szabadkára, ha-
nem egész társadalmi közösségünkre nézve is jelent ősek. A véleménykutatás a 
művelődési élet néhány kérdésére is kiterjedt. Az erre vonatkozó kérdésekre 
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POMOCd TS BÉLA  • 

MAGATARTÁS ÉS ETIKA A MAI MAGYAR REGÉNYBEN*) 

Közismert, hogy koma* írója és álvasójia milyen erős nosztalgiát érez 
a l lasszikus regény iránt. Radomir Konstantinovi ć, a vajdasági szár-
mazású költő  és ressméáró, e nOSZIta t ra kóvelt iezlő  módon fejezi ki: 
»A klasszikus iirladál,oan. (...) a Világban végbemen ő  történéseket igye-
kezett kifejezni, 'és éppen srzülkségleibe, e nágyon anrélyem gyökerez ő  
alkotó ösztöne álital fejezte ki kapcsolatát, regyürbtlm űködéséit :a világ-
gall. Vajon a mai irodalom számára — ,amely.egyre inkább iaž 

.elidegenedett ember m űve és nem csupán az elidegenedett emberr ől 
szóló mű  (...) — létezhet-e ilyen együttműködés a világgal?« E kérdést, 
amely önmagában hordja feleletét, fájdalmas nosztalgiával egészíti 
ki egy másik: a tanulmány címe, egyszersmind vezérszólama. Hol van 
Tolsztoj? — hangzik a jugoszláv esszéíró visszatér ő  kérdése egyre 
több nosztalgiával, egyre kevesebb reménnyel. 

Valóban, .a modern regény sorsát és helyzettért úgy is leírhatnók, 
mint a regény és a világ, a regény és a társadalom együttm űködésé-
nek, természetes »szimbiózisának« fokozatos fellazulását, amely vég-
letes 'esetben az együttműködés, sőt .a kommunikáció teljes felbomlá-
sáig vezet. 

A klasszikusok iránt érzett nosztalgiát nem kis mértékben a mo-
dern regény személyiségrajzának halványodása idézi el ő . Az a folya-
mat, amelynek révén a regény h őse elveszíti korábbi autonóm szemé-
lyiségét, s valamilyen — az író ideológiájának és szándékának meg-
felelő  — filozófiai vagy szociológiai rendszer absztrakt jelévé alakul 
át. Nathalie Sarraute, a francia »új regény« egyik teoretikusa és gya-
korló mestere maga állapítja meg: ›>a regényh ős napjainkban már csak 
árnyéka önmagának. Az író csöppet sem szívesen ajándékozza meg 
azzal, aminek következtében oly könnyen rögzíthet ő : fizikai külsővel, 
mozdulatokkal, cselekedetekkel, benyomásokkal, rég ismert, sokat .ta-
nulmányozott, szokványos érzelmekkel — amelyeknek segítségével oly 
olcsón sikerülne az életszerűség látszatával felruháznia és az 'olvasó szá-
mára kényelmesen megragadhatóvá tennie.« A francia »új regény« vak-
merő  'szándékkal és tudatos teóriával fosztja 'meg a »regényh őst« '(aha 
egyáltalában még szabad »regényr ől« és »hősről« beszélni! (hagyomá-
nyos természetét ől: karakterétől, életszerűségétől és személyiségétől. A 
hőst lényegében filozófiai eszmék 'vagy szociológiai szerepek hordozójá-
vá teszi. És ezzel máris felbontja azt az eleven, természetes kapcsolatot, 
amely regény és ;társadalom között hagyományosan kialakult Azt az 
»együttműködést«, amelyre ,Tolsztojt hívó nosztalgiával Rado'mlir Kms-
tantinović  gondolt az előbb. 

* Felszólal'ás az 1973 -ban rendezett horvát -magyar regényvitán. 
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Maga az absztrakció a modern magyar regényt ől sem idegen. Ez-
úttal :azonban :azt szeretn ők bizonyítani,. hogy a magyar regény ,abszt-
rakciója nem jár együtt a negénythr őrs. sze+m+élyiislégénrek, életszerűségé-
nek fielliadá,sáva(L, s. nem szünteti meg a regény és +a társadalom együtt-
működését. Ami azt áts jelenti, hogy ez a regény,. bár +srz.ólhat az »elide-
genedett« emberről, mégsem +az »elidegenedett ember műve«. Elilern- 
tkező+leg : az elidegenedés .ellen küzdő  emberé. 

: A  mai magyar rag;érnyirodalromi számos 'képviselője: Déry Tibor, 
O" Géza, Mészöly Miklós, Sá+nta. Ferenc, H+etnnádfi Gyula és Konrád 
György keresi a bánsadaQmi, ,eitl:lkai, lélektani jelenségek absztrakt tör-
vényeit és össmetfüggé+ssieit. Összegző  formulák, összefüggésekre világí-
tó. jelképek nyomában kutat, úgy szeretne dolgozni, mint a matemati-
kus, vagy a matematikai modellekben mgondolkodó szociológus: a leg-
bonyolultabb helyzeteket is néhány aliápveiaő  témyezőre !alkarja leve-
zetni. A konfliktusok geomtetrri+ájá+n töpreng, ember és társadalom vi-
szonyának, összeütközésének mértani ábráját szerrlke+s+ztli meg. S eköz-
ben segítségül hívja ma kor társadalomtudományának, közgazdaságának, 
szociológiájának és lélektanának felismeréseit, fogalmait és módsze-
reit. Szerepeket, magatartásokat és viselkedésmódokat tanulmányoz, 
s e -magatortások tá,nsraldallmii helyzetét, jelentését, funkcióját próbálja 
leírni és :megjeleníteni. Hősieiibien .az ember ás ia 'világ, az ember és- a 
társadalom viszonyának típwsiariii érs, lehetőségeit tekinti. át. e típu-
sok, lehetőségek különféle modelljeit kívánja kidolgozni az epikus fik-
ció, a h+ősiök ábrázolása és m+ozglađás+a során. 

Egyikük: Mészöly Miklós elméleti-filozófiai szinten is , m.egfo.gal- 
mažta e mo-dellszervező  kísérletek értelmét.  A tágasság iskolája című  
tanulmányában a »közérzet« fogalmát 'definiálja; ebben a fogalomban 
kívánja megragadni az emberi magatartás, 'gondolkodás és érzés jel-
lemzőit, szerkezetét. A»közérrze+bet« ca szem:élyi+ság bels ő  magvából ere- 
deztati, voltaképpen a személyes létezés érzékelésével .azomrosítjra. 
»... marad utolsó összegzőnek mégis ra közérzet  — ívrj a— , mint az 
egytte+tilem igazán teljes tükre annak a mar adréktta.lainul. le nem fordít-
hatónak, amiben szüntelenül vagyunk.« ns műveit, figuráit »közérzet- 
arnralizisekmek« szánja: bennük kívánjla leírni re »közérzettípusok«, ma- 
gattarbásválPboza.bok belső  ,szerkezetét és jelentését. 
. 	Ezek az írók a jellenségek ősszlefügglésmenrclszerét kuittarart jlálk, anya- 
guk mazombarn taigardhiattaartl,anuQ. 'empirikus jellegű . Gazdag és élő  szemé-
lyiségeket teremtenek, érz ő , gondolkodó, emlékező  és osel.ekviő  hősöket. 
Nnint Déry Larra Erzsébeite, Ottlik Medve G,ábor.a, Mészöly Bálintja. A 
hősök iszemé,lyilstégrajza ennyriben nem szakít a klasSzikuis megémy ábrá-
zolási módjával; !autonómiájukat, emlberl rt ►otali+básulkart fenntartja és 
védelmezi a Qnod>emn magyar regény. Csak éppen jelentésüket, szere-
püket formálja át. Hasonlóan :az mempirrikus szociológiához, amely a ta-
pasztalatok, ma felménések, a valóságos tények halmazából szinte mate-
matikai módszerességgel követžk,ezterti. ki az +alvomiba(b(b felismeréseket, 
ezek a regények is az empíriától, a valóság sokarcú gazdagságától. jut-
nak el az emberi magatartásváltozatok általános jellemz ő 'ihez, ha tet- 
ázik, »modelljeihez«. Ottlik Géza egy 1943-ban irt tanulmányában ar-
ról beszél, hogy az elbeszélőnek »kért vonallal« kell megrajzolnia törté-
netét: az első  +anyagszerrű  ábrázolást ad, .a második, 'ellenkez őleg, el- 
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vont ábrává. • allakítja • .az ∎anyagszerű  vonalákat. »Az író . — mondja — 
visszatér. és ikereszbülsrajzol régi vonalán egy még Iköm.yömbefliene+b!btet. 
De ha az .efliső  v+omialhoz hozzáéreztük az anyagszer űséget, a színt, hőst, 
kiterjedést, most a második lehántja róla, a kép tanyagbalanná válik, 
homályos lesz, lebegő  ...« E két vonal: .az +anyagszerű  éábrázol!ás .rés a 
jelenségeket ,értelmező  .absztrakció együtt alakítja ki az 'elbeszél ő  mű  
szervezetét. 

Anyag és 'értelmezés, empíria és 'ahszst+r+alkció kölcsönössége és 
di,alle t!ikáj,a - szövi át a modern magyar regényt. És e kölcsönösség és 
dialektika máris olyan erőt jelent, 'amelynek révén e regények fenn-
tarthatják a Világgal való »együttm űködést«. Mindez azonban az 
»együttműködés« viszonylag szűkebb ,háziga lehet csupán. A regény és 
a társad,alotm. kapcsolatának termékenyebb lehet őségét maga az érrbél 
menés, az absztrakció teszi lehet ővé. A inaga+tamtásváltozabokart értel-
mező  és absztraháló modern magyar regény ugyanis nem pusztán le-
írja ezeket a változatokat, hanem értékeli is őket, méghozzá a maga-
tartás társadalmi értéke szerint. Ez az a vállalkozás, amely a modern 
magyar regényt, legyen az látszólag bármennyire elvonatkoztatott, 
megkülönbözteti a francia Y>-új regényt ől«, illetve a filozófiai-szociológiai 
absztrakció más modern változataitól. És ez az a tulajdonság, amely 
eleve biztosítékul szolgál arra, hogy a regény és a társadalom »együtt-
működésének« eszméje és gyakorlata aktuális maradjon ma is. 

A magatartásmodellek értékelésének, s őt hierarchiájának rendje 
ölt alakot Déry Tibor keserű  antiutópiájában: a G. A. úr X.-ben című  
regényben. Úgy vélem,többek között az értékelésnek ez a mozzanata 

• az, amely ezt a ikafkal módon látomásos regényt magától a kafka'i mí-
tosztól megkülönbözteti. Déry különféle magatartásváltozatokat ír le. 
Erzsébet, aki a szerelem humánumát testesíti meg, a X.-beli szálloda 
főportása, aki e szomorú város rezon őrjének szerepét játssza, vagy Le-
one úr, a gyilkos, aki X. etikai rendjének végs ő  következményeit mu-
tatja be, például e magatartásformák reprezentánsai. Természetesen 
már közöttük is létrejön a magatartások értékrendje, mégpedig annak 
révén, hogy milyen fokon és módon képviselik a hagyományos humá-
nus értékeket. Déry azonban talán még Erzsébetnél, e valódi költészet-
tel ábrázolt leányalaknál is többre becsüli X.-nek azokat a magányos 
lázadóit, akik cselekvő  módon tiltakoznak e negatív utópia embertelen 
normái ellen. Igy Larra nagyapát, aki nem hajlandó beállni az öngyil-
kosjelöltek mámoros. menetébe, Elzát, aki az általános szokásokkal 
ellentétben elítéli a gyilkosságot és meggyászolja az áldozatot, és Szil-
viát, aki a felel ősség és a szabadság kölcsönösségének etikáját állítja 
szemben X. moráljával,amely csupán a kollektív felel ő tlenséget ismeri. 
Ők képviselik azt a magatartásformát, amelyet maga az író is meg-
becsül, — szemben a negatív utópia társadalmának adekvát magatar-
tásváltozataival. 

Déry Tibor egyetlen mű  rendszerében végzi el ezt az értékellést. 
Mások, mint Mészöly Miklós vagy Ottlik Géza, m űvek egész sorát 
szánják arra, hogy az emberi magatartás különféle változatait egymás-
hoz mérjék és értékeljék. Mészöly regénye: Az atléta halála például 
egy .. tragikus alakú, hamleti versenyz őt mutat be, aki a modern em-
ber nyugtalanságát, kielégíthetelenségét, ha tetszik, metafizikai szo- 
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rongását testesíti meg. A versenyz ő  tevékeny típus, csakhogy boldog-
talan, ahogy az író jellemzi: »bizonyos képességei rendkívüliek; de az 
érzékenysége éppen hogy korszer űtlen: arra süket, amit meghódít. Csak 
produkál, nem absztrahál...« Ellenjátékosa: aki »absztrahál«, de nem 
»,produkál«, a Magasiskolában jelenik meg. Teréz, ennek a kisregénynek 
a hősnője, dolgát végzi, megfigyel, megítél, de tartózkodik az állás-
foglalástól és a cselekvést ől, saját személyiségét sem akarja megvalósí-
tani. A nyugtalan, zaklatott, menekül ő  versenyzővel szemben ő  a 
nyugalom, a kozmosszal kialakított harmónia szimbóluma. Egyszer-
smind azonban az önkorlátozás és leépülés jelképe is. E két »közérze-
tet«, azaz emberi lehet őséget haladja meg azután a Saulus című  regény 
hőse: Pál apostol, aki egyesíti a cselekvés és az elmélkedés, a »,produk-
ció« és az »absztrakció« emberi lehet őségeit. Az ő  alakjában nyer for-
mát az íróideális elképzelése: egy . olyan h ősről, aki a szolgálatban_ 
keresi létének értelmét és lehet őségeit. 

A különféle magatartásformák hierarchiája az írói fejl ődés idő-
rendjében is alakot ölthet. Ez történik Ottlik Géza életm űvében. E mű  
azt az ívet mutatja, amelyet egy modern alkotó személyiség jár be a 
szkepszistől a sztoicizmusig. Ottlik 'korai novellisztikája, még a máso-
dik világháború előtt, a szkeptikus agnoszticizmus bölcseletét hirdette. 
Ezt a szemlélődő  irónia követi; erre szavaz a Hajnali háztetők című  
regény önarcképnek formált h őse, aki ironikus rezonőrként szeretne 
kívül maradni a társadalom és történelem küzdelmein, gyötrelmein. 
Végül az Iskola a határon hőse: Medve Gábor olyan életérzést, filo-
zófiát és magatartást képvisel, amely lényegében sztoikus jelleg ű. A 
sztoikus filozófia már nem kivonulást jelent, mint korábban a szkep-
szis, illetve azirónia. Medve Gábor e jellegzetes szavakkal fogalmazza 
meg életbölcseletét: »A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csi-
nálni, nem újrarendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hoz-
záadni mindig.« 

A sztoikus életfilozófiának hagyományosan etikai mondanivalója 
van. Mint ahogy etikai jelleg ű  az .a jelentés is, amelyet Mészöly Pál 
apostola vagy Déry lázadói közvetítenek. A magatartásformák hierar-
chiájának csúcsán mindhárom írónál (és persze azoknál is, akiknek 
műveit ezúttal nem vizsgálhattuk, Sántánál és Konrádnál) az etikai-
lag minősített cselekvés foglal helyet. Illetve az a h ős, aki őrzi esz-
ményeit, közösségi vonzódásait, és aki küzdelemre vállalkozik. Azt 
mondhatnók, sajátos kelet-közép-európai regényh ős az ilyen, a len-
gyel vagy a délszláv irodalmakban is találkozhatunk vele. A magatar-
tás, amelyet ez a h ős képvisel, az elidegenedés ellen hat, a világgal, a 
társadalommal kialakult együttműködés fenntartását szolgálja. Az író, 
midőn leírja és értékeli ezt a magatartást, egyszerre használja fel az 
elvontabb értelmezés lehet őségét és őrzi az irodalom hagyományos 
humánus eszményeit. 
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Dr. HORVÁTH MÁTYÁS  

OLVASŐVÁ NEVELÉS A KISISKOLÁS KORBAN 

Ma már szinte közhelynek számít, ha valaki fejtegetését az információrob-

banás következményeinek taglalásával kezdi. Annak ellenére, hogy tudatában 

vagyok e terminus elkoptatott voltával, erre kell; hivatkoznom, amikor leszö-

gezem: ha nem képesítjük gyermekeinket az önálló információszerzésre, eleve 

lemaradásra ítéljük őket. A gyorsan halmozódó (és cserél ődő ) információkat 

csak az tudja feldolgozni, akit az iskola képessé tesz arra, hogy az olvasást 

eszközként használja. Azaz a nevelés folyamatában arra kell törekednünk, hogy 

a tanuló olyan viselkedésformát sajátítson el, amelynek természetes tartozéka 

a könyv, illetve a sajtótermékek állandó használata. 

• Ennek a viselkedésformának elengedhetetlen tartozéka a kifogástalan 

olvasási készség kialakítása. Az általános iskola alsó tagozatán az olvasás-

tanítás egyik alapfeladata, hogy a tanulók gyorsolvasását öt perces id őegy-
ségben legalább 1600 bet űhelyre emelje. Ez azonban csak minimális követel-

mény, amikor a vizuális értékelés egyötödét hasznosítjuk. 

Ha a tanuló olvasási sebessége a kívánalmak alatt marad, általános el ő -

menetelében is káros változások állnak be. Ugyanis ha a tanuló bet űz, azaz 

dekódolja az anyanyelv kódrendszerét, képtelen a tartalmi elemekre ügyelni. 

Ennek következtében nem is érti, hogy mit olvasott. Err ő l akkor győződünk 

meg, ha néma olvasás után kérjük számon az olvasmány tartalmi elemeit. 

Az I—II. osztály csekély információs anyagát még hallás után elsajátít-

hatja a tanuló. A III. osztálytól az ismeretek tartósításában egyre nagyobb 

szerephez jutnak a tankönyvek. Ha a tanuló olvasási készsége kialakulatlan, 

képtelen megbirkózni a tankönyvi szövegekkel. Mivel számára a tankönyv-
használat egyre nagyobb pszichikai tehertételt jelent, nem is használja azt. 

Hallási emlékezete az els ő  hónapokban még segítségére van, kés őbb azon-

ban már képtelen megtanulni az egyre szaporodó ismereteket. Az a tanuló 

tehát, aki rosszul olvas, rossz el őmenetel űvé is válik, és nem fordítva, ahogy 

a közhiedelem tartja. 

Nyolcéves egyéni megfigyeléseim alapján állíthatom, hogy a kés őbbiek 

során — a felső  tagozaton — az olvasási készség hiánya nemcsak az el őme-

netelre, de a pályaválasztásra is dönt ő  hatással van. A könyvtő l idegenked ő  
tanuló ugyanis szabály szerint manuális pályát választ, és ott sem rendel-

kezik azzal az alapkészséggel, mely lehet ővé tenné számára a folyamatos 

szakmai képzést vagy átképzést. 

Kísérletekkel bizonyított tény, hogy a gyorsolvasásban jelesked ő  tanuló 

értelmes olvasása is fejlettebb. Ez természetes, mivel nagyobb szövegegy-

ségeket fog át látótávja, s így nem az értelmetlen bet űkapcsolatok vagy szó-

tagok, hanem a tartalmi elemek kötik le figyelmét. Az ilyen egyedek esetében 
az olvasás olyan automatizmus, mely felszabadítja az értelmi er őket össze-

tettebb gondolati funkciók végzésére. 
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Az iskolának tehát az legyen kisiskolás korban az alapvető  feladata, hogy 
kifogástalan olvasási készséggel ruházza fel a tanulókat. A tanítóságnak tuda-
tosan olyan gyakorlatrendszereket kell alkalmaznia állandó munkamódszerként,, 
melyek mind a gyors, mind pedig az értelmes olvasás célkit űzéseinek meg-
valósítását lehet ővé teszik. Egy tanítónak sem kell bizonygatnunk, hogy meg. 
felelő  eredményt csak sok olvasással, állandó gyakorlással érhetünk el. Az 
olvasás gyorsasága úgy fejl ődik, hogy csökkentjük a fixációk s ű rűségét, növel-
jük a szem látótávát. 

Mindezt azonban nem azonos szövegek sokszori olvastatásával érjük 
el, mint ahogy még mindig végzik egyes tanítók! Lehető leg azonos szótári 
anyagot tartalmazó, változatos szövegeken végeztetjük az olvasási gyakorla-
tokat. S ezzel el is érkeztünk az olvasási készség és az olvasóvá nevelés 
kölcsönösségének megállapításához. Igaz ugyanis, hogy csak fejlett olvasási 
készséggel bíró tanulóból válik állandó olvasó, de ugyanakkor azt is meg ,  kell 
állapítani, hogy az lesz jó olvasó, aki sokat olvas. Mikor kell tehát elkezdeni 
az olvasóvá nevelést, azaz a könyv megszerettetését a gyermekkel? 

Az olvasóvá nevelés nem kizárólag iskolás korhoz kötött tevékenység. 
Mint ahogyan a beszédtevékenységben és sok más egyébben is, a szülői ház-
nak, a családi környezetnek döntő  szerepe vart a könyv iránti érdekl ődés 
felkeltésében. Ebbő l a szempontból a családot a gyermek kulturális környe-
zetének tekintem. 

A legkisebb korától kezdve észlelnie kell a gyermeknek, hogy szülei 
mindennapi életéhez hozzátartozik az olvasás. Ahogyan a szül őket, a gyerme-
ket is újságok, folyóiratok, könyvek vegyék körül. Biológiai szükségletei kielé-
gítése mintájára jelentkezzék a szellemi igény kielégítésére a könyv, illetve 
a szellemi igény fölkeltése, kialakítása céljából. Fokozatosan, a gyermekneve-
lés tartozékaként, szokja meg a gyermek, hogy — a feln őttekhez hasonlóan 
— ideje egy részét mesehallgatással, képeskönyvek lapozgatásával tölti. . 

A két-három éves gyermeket már születés- és névnapra leporellóval lep-
hetik meg a szül ők. Nem szükséges, hogy _ unos-untalan figyelmességünk édes-
ségek vásárlásával nyilvánuljon meg. Azt is igényli a gyermek, de alakítsuk 
ki a gyermekirodalom iránti igényét is! Ha a szül őnek ideje van, a délutáni 
alvás előtt és az esti lefekvés el őtt kötelezően olvasson fel gyermekének. 
Nem sok idő  múlva szinte egyedüli motivációt képezi a felolvasás a »nem 
szeretem» lefekvéseknek. 

Az irodalommal való találkozás anyaga á gyermekversek (Weöres Sándbr: 
Bóbita; Zimzizim; Károlyi Amy—Weöres Sándor: Tarka forgó; Szabó Lő rinc: 
Kicsi vagyok én; Zelk Zoltán: Erdőben-berdőben stb.), mondókák (Szedem szép 
virágom; Vers, ének, játék, mese az óvodában; .  Hajlik, hajlik tengeri nádicska 
stb.) világa legyen. Egyiket-másikat tanulja is meg a gyermek. Például A kutya-
tár; Kicsi vagyok én; Tavaszi dal; Hova, hova; Katika? Csillag süt az eper: 
ágra; Jaj, jaj, nagy a bukta; lspiláng; Lánc, lánc, eszterlánc stb. 

Fizessünk elő  számára. egy-két gyermeklapra (Mézeskalács, Dörmögő): 
Öt-hat éves korban már várja érkezésüket, számon tartja megjelenésüket. 
Ha a gyermeklapok tartalmaznak mellékleteket, sok id őt tölt azokkal is. Órá-
kon át elfoglalja magát a különböz ő  tárgyak kivágásával, ragasztgatásával, 
Ezzel a tevékenységgel fejl ődnek csuklóizmai, formálódik esztétikai érzéke, 
ugyanakkor megfigyel őkészsége és kombináló készsége is fejl ődik. Az egyre 
ügyesebben kivágott és összeállított figurák hónapokig díszítik a gyermek-
szoba polcát! . 
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A prózai szövegeknél ügyeljünk a mese terjedelmére! Egyrészt a bonyo-
lult történetbe belevész a gyermek, másrészt a felolvasó unja meg a 10-15 

oldalas szöveg felolvasását. Pedig a mesét semmiképpen sem szakíthatjuk 

meg. A kicsi hallgató képtelen elviselni, hogy a csillagporos mesevilág majd 

holnap folytatódik. Olyan szöveget válasszunk, amelyet lezárt egészként fel-

olvashatunk. 

A gyermekek könyveinek a feln őttekéhez hasonlóan jelöljük ki a meg-

felel ő  tárolóhelyet. igy számon tarthatják gyarapodó könyvtárukat, és rendben 

is tarthatják azt. Tapasztalatom szerint a könyvespolc állománya szinte állan-

dóan forgalomban van. A könyvek minden képét, meséjét régi ismer ősnek 
tekintik. Szívesen lapozzák, böngészik át őket számtalanszor. Sőt a mesékkel 
is így vannak. Ismeretes, hogy a kedvelt meséket szinte bet ű  szerint betéve 
tudják, annyiszor hallották, mégsem unták meg. Az ilyen gyermekek alig vár-
ják, hogy megtanuljanak olvasni. Az olvasási készség birtokában többé nem 

kell könyörögniük, hogy szüleik vagy a nagyszül ők felolvassanak nekik. 

Az így formálódott érdekl ődés idézi el ő , hogy egyre több az olyan gyer-
mek, aki az iskoláskor el őtt részben vagy teljesen elsajátítja a bet űkészletet, 
illetve olvas már az iskolába lépéskor. A tanítóság tapasztalja ezt a jelen-
séget, de a pedagógiai inerció nem akar err ő l tudomást venni. Sőt a betű -
tanítási gyakorlat is a tények figyelembe vételével egyre nagyobb gyakori-
sággal a betűcsoport szerinti oktatást részesíti el őnyben. És így van ez jól! 

A korszerű  hírközl ő  eszközök jóvoltából (itt els ősorban a tévére gondolok), 

egyre növekszik a bet űt ismerő  iskolába lépők száma. Akkor tehát a valóságot 

szem el őtt tartva korszer űbb módszerrel le kell rövidíteni a bet űtanításí kor-

szakot, hogy sokkal összetettebb feladatokra több id őnk maradjon az I. osz-

tályban. 

Az 1975-ben életbe lép ő  új tanterv gyökeresen új mennyiségtan -tanítást 
irányož el ő  az I. osztályban. Ennek ellenére nem kételkedünk, hogy a tanító-

ságot fel lehet erre készíteni, habár azok nem tanultak matematikai logikát, 

sem halmazelméletet. Alaptalan tehát az a rettegés, hogy képtelenek lennénk 

új utakon indulni a betű tanításban. Vagy talán nem élveznek elég tekintélyt 
az új módszer hirdető i? 

Növekszik az olyan gyerekek száma, akiknek a környezete serkenti a 

könyv megszerettetését. Sajnos, az esetek többségében azonban ingerszegény 

környezettel számolhatunk. Minden egyes olyan tanuló, aki ingerszegény kör-
nyezetbő l érkezik az I. osztályba, hátrányos helyzet űnek tekinthető  az előző  
csoporttal szemben. 

Hogy az iskoláskor kezdetéig csökkenjen a gyermekek közötti környezeti 
hatás különbségéb ől adódó hátrányos helyzet, az óvodára vár az a feladat, 

hogy behozzon bizonyos hiányokat. 

Azt természetesnek tartjuk, hogy az óvodások mesét hallgatnak. De az 

óvodások számára az is váljék természetessé, hogy könyvet látnak az óvón ő  
kezében. Még mesélés közben is! 

Mesélés el őtt vagy után az óvónő  utaljon arra, hogy a mese megtalál-
ható ebben vagy abban a meséskönyvben. id ő rő l időre hozassa el a gyermekek 

meséskönyveit, és azokból is mutasson be egy-egy mesét. Erre annál is 

inkább szükség van, mert az óvodák könyvállománya sok helyen igen szegé-

nyes. Az ilyen esetek alkalmat szolgáltatnák az óvón őnek hogy utaljon a sžü-
letésrwi vagy névnapi ajándékkönyvek megbecsülésére. 
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Ha képek is találhatók a könyvekben, azt is mutassa be a gyermekek-

nek. Egyben célzást tehet arra is, milyen jó már annak a gyermeknek, aki 

olvasni is tud. Az önállóan hozzájuthat mindahhoz, amit a könyvek tartalmaznak. 

Ha ezek a hatások rendszeresen érik a gyermeket az óvodában, különö-
sen azokat, akik ingerszegény családi környezetben élnek, az iskoláskorra a 
könyvek felé fordul az érdekl ődésük. 

Sajnos, országos viszonylatban az óvodáskorúak több mint fele nem 

részesül óvodai nevelésben. Így nemhogy a hátrányos helyzet bizonyos mérv ű  
enyhülésével számolhatnánk, hanem annak élesebb differenciálódása követ-
kezik be az I. osztály kezdetéig. 

A hazai (szlovéniai) kutatások azt bizonyítják, hogy az iskoláskorban hát-
rányos helyzettel startolók és a kedvez ő  szociális és kulturális környezetben 
felnőtt gyermekek között az iskoláztatás során nemhogy csökkenne, de növek-

szik a távolság ... Ezért társadalmi igazságtalanság éri mindazokat, akik nem 
részesülhetnek óvodai nevelésben. Szervezett társadalmi er őknek kell tuda-
tósan tevékenykednie azon, hogy az egyes gyermekcsoportok közti differen-
ciálódást megállítsuk vagy felszámoljuk. 

Az olvasóvá nevelés is sokat tehet a gyermekek közti különbségek eltün-
tetésében. Az I. osztály tanítója az iskoláskor kezdetén vegye számba azokat 

a tanulókat, akik már a könyv, az irodalom szeretetével érkeztek, és kik kez-

dik az iskolában az ismerkedést a könyvekkel. Ebben a munkában ne támasz-
kodjunk a' gyermekekrő l szerzett információkra. A családlátogatások egyik f ő  
feladata legyen éppen ez a felmérés! A kapott helyzetkép alapján tervezze 
a tanító a könyvekkel való barátkozás munkáját, az érdekl ődéskeltést. 

A tanító asztalán álljon ott állandóan néhány mesekönyv, gyermekfolyó-
irat, mint az óvodában. Ezeket használja fel az óvodában ajánlottak szerint. 
A betűtanítás cseppet sem könny ű  munkáját enyhítse vonzó távlatokkal. 

Ne múljon el nap, hogy négy-öt percet ne szentelne felolvasásra. Eleinte 
csak biztatja a tanulókat, hogy hamarosan maguk is képesek lesznek a köny-
vek tartalmát elolvasni. Később, a kezd ő  olvasás időszakában lehetővé tesz-
szük, hogy a rövidebb gyermekverseket, történeteket a tanulók mutassanak 
be. Ehhez még az sem szükséges, hogy a tanulók minden bet űt ismerjenek. 
Például Varga Katalin Gőgös Gúnár Gedeon cím ű  művének els ő  része nem 
tartalmaz kétjegy ű  mássalhangzókat. Ez lehet ővé teszi, hogy már a bet ű taní-
tás megfelel ő  szakaszában a tanuló rendszeres olvasmányává váljék. Ugyanígy 
Donászy Magda Állatos ABC című  művét is használhatjuk, bár fenntartással, 
mert a szerző  nem gondolt a betűtanítási sorrendre. 

Az olvasóvá nevelést gátolja az a jelenség, hogy a mechanikus olvasási 
készség általában gyorsabban fejl ődik, mint az értelmes olvasás. Ez akkor 
válik nyilvánvalóvá, amikor a tanulók néma olvasási feladatot kapnak. 

Olvasmányról olvasmányra újabbnál újabb ismeretlen kifejezésekkel, szó-
szerkezetekkel, fordulatokkal ismerkedik meg a tanuló. Ez éppen úgy, mint 

idegen nyelv tanulása esetében, zavarja a szövegmegértést, ugyanakkor kedvét 
szegi a további olvasástól. 

Ezért az olvasás kezdeteit ől a legnagyobb figyelmet szenteljük az értel-
mes olvasás feladatai megvalósításának; ugyanakkor a szómagyarázat ne le-

gyen sztereotip didaktikai feladat, hanem legyünk tudatában, hogy nélküle 

távolabbi céljainak sem tudjuk megvalósítani.. A szövegfeldolgozás el őtt a fel- 
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tehetően ismeretlen, szavakat vagy az összetett és sokszótagú szavakat a szö-
vegkörnyezetből kiragadva magyarázzuk. Az idegen nyelv tanításából ismert, 
ún. lexikai el őkészítés módszereivel kell élnünk, lehet ő leg a szemléltetés lege, 
változatosabb formáit alkalmazva. 

Ne csak a tanító által feltételezett szavakat, szókapcsolatokat magyaráz-
zuk! Szoktassuk rá a gyerekeket, hogy napról napra kérdezzék meg, amit nem 
értettek. 

A második fő  feladatunk az I. osztálytól kezdve a néma olvasás fejlesz-
tése. Egyrészt az olvasás ütemét fokozzuk ezzel a készséggel, másrészt felké-
szítjük a tanulót az önálló tanulásra. Ugyanis bebizonyosodott tény, hogy a 
tanulók jelentős Százaléka olyan néma olvasási fogyatékosságokkal rendelkezik, 
amelyek szinte lehetetlenné teszik a szövegmegértést. 

Az iskolai szövegfeldolgozások rendszerint nem fedik fel a néma olvasási 
fogyatékosságokat. Hallás után, más olvasása alapján a gyengén olvasó tanuló 
is be tud számolni a szöveggel kapcsolatos feladatokról. Az önálló, néma olva-
sási feladatok esetében azonban a legegyszer űbb mondatértelmezéseknek sem 
tud eleget tenni. 

A ,II. osztálytól kezdve szélesítsük mozgalommá a tanulónak azt a jogát, 
hogy beszámoljon az iskolán kívül olvasott irodalomról, legkedvesebb meséi-
rő l, mutasson be részleteket olvasmányaiból. 

Bizonyos id ő  múlva ez rendszerint egészséges versengést eredményez. 
A versenyszellem kihat mind a tanuló olvasási készségére, mind pedig a könyv 
iránti érdekl ődésére. 

Az egyéni könyvtárak anyagát és az iskolakönyvtár lehet őségeit frissít-
hetjük azzal, hogy figyeljük és támogatjuk az egymás közötti könyvcserét. 

Ajánló bibliográfiák alapján (pl. Új beszél ő  könyvtár, Könyvtájékoztató) 

szülő i értekezleteken ajánljuk a szül őknek azokat a könyveket, amelyeket alka-
lomadtán gyermekeiknek megvehetnek. Az iskoláskor minden szakaszában még 
inkább legyen természetes, hogy alkalmi ajándékul könyvet vásárolnak gyer-
mekeiknek. 

A legkisebb kortól — az I. osztálytól — hozzuk kapcsolatba a tanulókat a 
könyvtárral. Egy évtizedes könyvtárosi tapasztalatom alapján állíthatom, hogy 
a legszorgalmasabb és leggyakoribb látogatóim a kisiskolások közül kerültek 
ki. Ha a könyvtár megfelel ően elhelyezett és berendezett, egy-egy magyar 
órát ott tarthatunk meg az olvasóteremben vagy a városi könyvtár gyermek-
osztályán. 

A könyv iránti érdekl ődés felkeltése mellett a legkisebb kortól kezdve 
bevezethetjük őket a könyvtárhasználat alapismereteibe. 

A legújabb könyvek bemutatását nem kell minden esetben a tanítónak 
elvégeznie. Ezt a munkát rábízhatjuk a megfelel ő  képzettség ű  könyvtárosra is. 
Ha a célunk a legújabb gyermekirodalom iránti érdekl ődés fokozása, vitát is 
szervezhetünk a könyvtár olvasótermében. 

A kisiskolás kor végén, a 3-4. osztályban kiállításokat is rendezhetünk. 
A kiállítás anyagát téma szerint vagy szerz ők szerint szervezhetjük. Tapasz-
talatom szerint rendszerint igen érdekes anyagot hoznak össze a tanulók, ha 
pl. Benedek Elek, a Grimm testvérek vagy Andersen meséinek különböz ő  kia-
dásaiból szervezzük meg a kiállítást. 
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Az alsó tagozat feladata, hogy a legfiatalabb osztályokban a 'kétségtelenül 
erőteljes és nagy aktivitásra késztet ő  oiavsökedvét igyekezzen fenntartani, s őt 
a lehetőségek szerint fokozza is azt az 5. osztályig. 

Megkülönböztetett figyelmet kell fordítanunk azokra a tanulókra, akiknél 
a szabad idő  felhasználásának tevékenységei között nem szerepel az olvasás, 
illetve alig, vagy csak keveset olvasnak. 

Mi történhet ezekkel a tanulókkal, ha nem tápláljuk bennük az ösztönös ér-
deklődést a könyv iránt, vagy ha nincs meg bennük ez az érdekl ődés? Ha a 
rendszeres pedagógiai munka hiánya párosul a gyenge olvasási készséggel, el ő -
fordul, hogy a tanuló teljesen elfordul a könyvt ő l. Ez a magatartása döntően be-
folyásolhatja egész további életét. 

Az olvasővá nevelés hiánya el ő idézheti azt is, hogy a tanuló — jobb 
híján — a ponyvairodalom felé fordul. Olvasmányait vagy a még mindig fellel-
hető  magyar nyelvű  ponyvairodalom képezheti a két háború közti id őszakból, 
vagy pedig a szerbhorvát nyelv ű  füzetes regények és ,képregények (strip) rabja 
lesz. Ez utóbbi képes kiszorítani mind az ifjúsági irodalmat vagy egyáltalán az 
anyanyelvű  irodalmat olvasányai közül. 

Németh László Leányaim cím ű  m űvében számol be arról, hogyan védte 
meg gyermekeit e »közpiszok—tól. Kifejezése találó. A pártlevél el őtti évek 
szellemi zű rzavarában a ponyva szennyáradata elnyeléssel fenyegette mind az 
iskola, mind a társadalmi környezet szervezett er ő inek nevelési törekvéseit. 
Hatása visszahúzódóban van, de korántsem becsülhetjük le befolyását. Talán 

annyi változás állt be, hogy eltűntek a legobszcénabb pornókiadványok vagy az 

olvasó drágábban jut ezekhez a termékekhez, de a választék egy cseppet sem 

csökkent. S őt árban jelenleg is ez a fajta irodalom a leghozzáférhet őbb! 

A témával kapcsolatosan említenem kell a televízió hatását is. Társadál-

munl< is túljutott a tévé elterjedésének els ő  nagy hullámán, azaz azon az idő -

szakon, amikor kicsi és nagy kritikátlanul mindent megnézett, amit a tévé 

sugárzott. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az új »házi bálvány» b űvköre meg-
szűnt volna. Biztató az, hogy 1 csökkent a tévé mellett töltött id ő , és feltehetően 

növekedett az olvasási órák száma. Pontos adatokkal ezzel a jelenséggel kap-

csolatban nem rendelkezem, inkább személyes tapasztalataim alapján állítom 

a fentieket. Ugyanakkor azt is megfigyelhettem, hogy a tévé hatása, illetve 

a könyv újrafelfedezése szintén döntő  módon a család kulturális színvonalától 

függ. Ott, ahol a tévé szinte az egyedüli szórakozási lehet őség vagy informá-

cióforrás, a gyermekek közönyösek a könyv iránt. 

Még a gazdag iskolakönyvtárak esetén is az olvasóvá nevelés fontos 

eleme az otthoni könyvtár. Ébren tartja, s őt, növeli a gyermek olvasókedvét, er ő -

síti az irodalom szeretetét. Szinte sugalmazza, hogy a szabad id ő  keretében 

az olvasás , is helyet kapjon. Az a gyermek, aki a könyv közelsége folytán ál-

landó érintkezésben van az irodalommal, az olvasás jelent őségét hamar felis-
meri, és gondoskodik arról, hogy az napirendjéb ő l ne hiányozzék. Különösen 

falun tartanám ezt szükségesnek, ahol összehasonlíthatatlanul kevesebb a könyv, 

és a legtöbb esetben a gyermek otthoni könyvforrásai elavultak (pl. vallásos 

kiadványok, ponyva, nacionalista tartalmú írások). Türelmes felvilágosító mun-

kával el kell érnünk, hogy — a család anyagi 'helyzetét ő l függően — á gyermek 
érdeklődésének és életkorának megfelel ő  könyvállomány létesüljön otthon is. 

Ennek pedagógiai gondozása e tanítóra hárul. 
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Végezetül meg kell állapítanom, hogy még csak megközelít ő  képünk sincs 

arról, mit olvas a vajdasági magyar kisiskolás, ;  kik a legnépszerűbb írók ebben 

a korban. Nincsenek tehát adataink az irodalmi ízlés alakulásáról ebb ő l a kor-
ból , í  illetve, hogy egyáltalán milyen szint ű  az olvasottság. Pedagógiánk az utóbbi 

évtizedben még helyi, mikrokörnyezeti méréssel sem igyekezett felderíteni a 

helyzetet. Pedig érdemes volna, mivel a személyiségfejl ődés és formálás szem-

pontjából rendkívül jelent ős területre utalnának a kapott adatok. 

Irodalom 

Kolta Ferenc: Gyermek- és ifjúsági irodalom a tanító- és óvón őképző  intézetek számára. 

Dr. Tóth Béla: Az általános iskolai tanulók irodalmi érdekl ődésének pszichológiai vizsgálata. 

Vita az, ifjúsági irodalomról. 
Dr. Dezső  Zsigmondné: A hatékonyabb tájékoztatás és propaganda új eszköze, a gyorsolvasás 
és oktatása AV berendezések segítségével (AV Közlemények, 1971. 1.) 

Rézműves J.: Az olvasóvá nevelés néhány id őszerű  kérdése. (A Tanító, 1970. 9.) 
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OLVASÓNAPLÓ 

KÉT KRITIKA EGY KÖNYVR Ő L 

ZÁKÁNY ANTAL: A vas nem kenyér. 
Forum, Újvidék, 1974. 

A FÁJDALOM KÖLTŐJE 

Itt bent, az ajtó mögött, 
kis, fényes kalodában ülök, 
kopott, ócska tárgyak testvéreként. 

Ezekkel a sorokkal kezdi Zákány egyik vallomásversét, az Egyedül az éjben 
címűt. Beszédesebben költő i egyéniségérő l tanulmánykötet sem szólhatna. Egyet-
len mondatban fogalmazza meg kínzó magányát, jellegzetes világfelfogását és 
életérzését. Költészetének központi problémája — a szép elképzelések és a 
hétköznapi valóság sokszor lesújtó tényei közti éles ellentét — itt is jelen 
van. A szembeállítás nem kategorikus: a megkötöttséget jelképez ő  kaloda szó 
előtt a kis és a fényes jelzők állnak. Az eljárás folytatásaként albérleti szobá-
jának kopott és ócska tárgyait nem hasonlatban f űzi az életéhez a költő , hanem 
metaforában azonosul velük. Gesztusában tartást érzünk: egy megfáradt ember 
szembenézését az általa felismert igazsággal. 

Akik Zákány Antal korábbi köteteit ismerik, tudják, hogy A vas nem 
kenyér verseibő l sugárzó erős fájdalomérzés gyökerei messzire nyúlnak vissza. 
Mégis döbbenten észleljük, hogy az új könyvben szinte minden sor mögött 
ott feszül — döntő  mértékben meghatározva a költemények hangulatát. Furcsa 
paradoxon: a szféra, amelyet a szenvedés és gyötr ődés teremt meg, az élet-
kedvhez és reményhez ad friss levegőt. 

Túlmenően azon, hogy fokozatosan reflexszé vált, és ilyenként állandósult, 
a fájdalom még egy vonatkozásban nagyon fontos itt. Érdekes megvizsgál-
nunk, miként jelentkezik közvetett módon is — mint téma. Téma olyképpen, 
hogy a költő  az életnek a sötétebb, a bántóbb oldalát, a fonákját ragadja meg, 
és igen gyakran ábrázolja magát a lelki szenvedést, gyötr ődést. Mivel a kisebb-
nagyobb gondok árnyékában tel ő  napok csak elvétve, vagy sohasem nyújtják 
számára az ember nagyszer űségét dokumentáló élményt, kiábrándultsága fok-
ról fokra n ő , hatalmasodik. 

867 



Zákány ars poeticája is lényegében ennek a mélységes világiszonynak 
a talajára épül. Olyan kemény talajra tehát, amely nem t űri meg a dísznövé-
nyeket. A kötetben nem is találunk cseng ő  dallamú lírai darabokat, és a játékos 
attrakciók is hiányoznak. Egyáltalán a forma valamiképpen háttérbe kerül a 
tartalommal szemben. Ez nem végs ő  megállapításként mondható csak ki, ha-
nem a költő  törekvéseivel összhangban alakul így. Néhány vers elolvasása után 
szemmel látható: Zákányt a súlyos, igaz, valós tartalmak tartják b űvöletükben, 
és ezek megjelenítéséhez csak a legegyszer űbb, legpuritánabb formai eszkö-
zöket veszi igénybe. 

A költő i szándék a riasztó valóság nyers, majdnem naturalisztikus ábrá-
zolására irányul, hogy a születő  mű  a durva megmunkálású, de darabosságuk-
ban különösen kifejez ő  hatalmas kőszobrok esztétikumát hordozza magában. 
Külön kérdés természetesen, hogy a költeményekben milyen szinten realizá-
lódik ez a szándék. Az eredmények taglalására a kés őbbiekben térünk ki. 

Most azonban néhány mondatban szeretnénk rámutatni arra, hogy milyen 
kiemelt szerephez jut az egyéniség, a költ ő i ÉN Zákány versvilágában, még 
akkor is, ha nem kimondottan lírai költ ővel állunk is szemben. 

Zákány életszemléletével eddig is sokat foglalkozott a kritika. Nyilván 
elsősorban azért, mert — akár elismer ő leg, akár elítél ő leg — szokatlannak, 
megmagyarázhatatlannak találta azt. Egy biztos: költ őnkben nem korunk alko-
tótípusa testesült meg. Modern Francois Villon ő , akinek volt ereje megmaradni 
örök magányosnak. Ez az önként vállalt magány szolgáltatja versei élményanya-
gát — legyenek azok apró helyzetdalok vagy nagy lélegzetvétel ű  gondolati köl-
temények. Köze van minden gesztusához, reagálásához, mert egy ok-okozati 
összefüggésen belül az ok lényeges összetev őjét jelenti. De egyáltalán nem 
azt mondtuk ezzel, hogy Zákányt kizárólagos befelé fordulás jellemezné. A 
fentiek csak a viszonyulásmódját határozzák meg. Magatartásában éppen egy 
ellenkező  tendencia érvényesül: leginkább kifelé figyel, a »zajló« élet igazi 
értékeit szeretné észrevenni. Izgatják a közösségi lét kérdései, talán sokkal 
erősebben, mint másokat, de sajátos tartózkodása — ismételt csalódásai miatt 
— közeledéssé át nem alakul. Magánya a költ ők örök magánya marad, értelmet 
nyerve az élet korlátlan szeretetében: 

Az éjbő l jövet 
elkísérlek, 
Tépő  lábainkat nézzük, a teret, 
a vasutat, messzi, szürke és kerek 
szemeit az égnek —  
ó mindenem, 
élet, 
most nagyon-nagyon félek — 
köss meg a nappal és föl ne oldozz! 
Szüntelenül rád gondolok — 
te meg egy szélhámosra gondolsz! 

Itt a tenyeremben, 
érzem, itt vagy, 
vérem sodrása már veled szalad, 
sír, mint egér a kabát alatt. — 
ó, mindenem, 
élet, 
szüntelenül rád gondolok, 
te meg a halottakra gondolsz. 

(Élet) 

Eddigi megállapításainkkal csak látszatra ellenkezik az észrevétel: A vas 
nem kenyér lényegi mozzanata abban a szinte misztikussá fokozott hitben fedez-
hető  fel, amellyel a költ ő  az emberre tekint. Meggy őződéses erővel hirdeti 
a betevő  falatjukért dolgozók mindenkori igazát. 

A költeményeiben életfilozófiáját megfogalmazó Zákány el őtt a teljességre 
való törekvés két lehetőséget nyit: egyet gondolatai kifejtésére és egyet köl-
tői •eredmények elérésére. Ahol sikerül szintézist teremtenie, ott gondolati köl-
tészet keletkezik, olyan kiemelked ő  versekkel, mint az Élet, Napóleon, A vas 
nem kenyér stb. címűek, ahol viszont nem az ábrázolásra, hanem a fiüófiára 
helyezi a hangsúlyt, ott kisiklik a vers és nem marad egyéb numerikus pró-
zánál (Az út, Múlt — jelen, Ha eljössz még egyszer stb.). 
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A kötet legszebb darabjai a vallomásversek és a megkapó ritmusú lírai ' 
miniatű rök (Egyedül az éjben, Lehetnék ...; Az orgona meghalt stb.), nagyon 
kár, hogy képeik színvonalban gyakran egyenetlenek: meg-megtörténik, hogy 
— leginkább az utolsó strófáknál — váratlanul leesik a vers. Erényeik közé 
tartozik viszont, hogy bennük legközvetlenebb a költő  hangja. Megható őszin-
teséggel szól soraikban az életr ő l. Így a legtöbbjük nem más, mint tömör 
önjellemzés: 

Faromi sor. Oktalan végzet, 
ős, durva, vak ösztön 
szelíd és látó hittel — 
ó, de páratlan módon 
vertél meg engem, Isten .. . 

(Lehetnék ...) 

Hangsúlyoztuk már, hogy Zákány akkor is a világra figyel, amikor a saját 
magányát énekli meg. Érdekl ődésének tárgyai kollektív és egyedi pszichikai vo 
nások, de nem konkrét formájukban, hanem olyan kategóriákra kivetítve, mint 
múlt és jövő , háború és béke, fegyver—pénz és becsület. Legmélyebb érzéseit 
— amelyek egyetemes emberi értelmet nyernek jelentőségükben — koldusok, 
betegek és öregek váltják ki. Hadd idézzük a címadó vers egyik kedves képét: 

A vas nem kenyér 
és nem is kalács, 
amelyben koldus gyerek 
lelke alszik lopva, 
röpke idején az éjnek .. . 

A kötet végén hosszúversek sora kapott helyet. A hosszúvers az elmúlt 
néhány évtizedben vált olyan önálló m ű fajjá Radnóti Miklós, Juhász Ferenc és 
Nagy László költészetében, mint például az elbeszél ő  költemény volt majd 
egy évszázaddal korábban Aranynál. A különbség köztük, hogy amíg ott az 
epika túlsúlyát vagy tiszta min őségét láttuk, itt a líra dominál, társulva valami 
rejtett gondolatisággal. A hosszúvers jellemz ő  sajátsága a monumentalitásra 
való törekvés és az aprólékos érzelemfestés. E tulajdonságai alkalmassá teszik 
a differenciált problémamegoldásra. Ma már igen gyakran találkozunk vele a 
folyóiratokban is. 

A vas nem kenyér nagyobb lélegzetvétel ű  költeményeire azonban nem 
minden szempontból illik a hosszúvers meghatározás. Ezek ugyanis nélkülözik 
annak bonyolult arányrendszerét, és csak sz űk témakört ölelnek fel. Odautaló 
rokonságuk mégis er ős. Közülük a legjobbak (Erősebb a kínnál, Küldetés és 
ítélet, Hajnalban a fának nincsen árnya, Ballada Jóbról, Hányadán vagyunk?) 
az említett vallomásversekkel egyenérték űek, habár egy felsorolásban még 
mindig csak azok után következnének. 

Végezetül leszögezhetjük: új könyvével ismételten bizonyította Zákány 
Antal, hogy nemzedékének kiemelked ő  költő i közé tartozik. Költészete ma is 
izgalmas színfoltját jelenti irodalmunknak. 

CSORDÁS MIHÁLY 

KÉSDOBÁLÁS 

A fenti cím nem a verseskötetre vonatkozik, sokkal inkább e sorok írójának 
alkalmi mádszerére. Adódik ez abból a sajátos helyzetb ő l, hogy nem ismeri 
Zákány Antal korábbi könyveit. Így kisáolgáltatott céltáblát kapott önnön gondo-
latainak. Majdnem bizonyos tehát, hogy nem talál a cél közepébe, de minden- 



képpen tisztességesen körüldobálja. Mégis, e bevezető  nem magyarázkodás, 
hanem útmutatás, idegenvezetés. Amúgy is kérdés, ki a j ő  kritikus. Aki a már 
jól kiérlelt véleményével közeledik az ismeretlen m űhöz s mögötte a költőhöz, 
vagy aki nyers lélekkel, a teljes befogadásra készen várja a hatást. Azt hiszem, 
az utóbbi elméleti kérdés, mert lehetetlen. Vállalnunk kell magunkat, vállal-
nunk kell mellédobásainkat. S hogy a hasonlatnál maradjak, jobb is, ha az 
embert csak körüldobáljuk, jobb is, ha a kés szándékunk ellenére repül a 
szíve felé, mint szándékkal. Ez a vállalkozás, több szempontból is, ilyen körül-
dobálásféle. 

Mintha egyetlen verset írna Zákány Antal. Az els ő , folyamatos olvasás 
nyomán ez tűnik föl. Játszva az igekötővel: föltű nően hangzik könyvéb ő l egyet-
len költő i monológ s közben nehezebb versmagok sötétlenek. Az aprólékosabb 
lapozgatás is ezt a meggyőződést erősíti. Igen, egyetlen vers, káromló-imádó, 
elragadtatott, dühös beszédét olvassuk, egyetlen vers lüktetett ki ujjai alól. 
Megszakítják ugyan napok, hetek, talán hónapok is ezt az egy beszédet, egy 
verset, ugyanazon áradás ömlik elénk, mondhatnám — csaknem mindig — gát-
talanul. Rögtön bele is kapaszkodok ebbe a hasonlatba. Mert különös áradás 
ez. Bár egy testb ő l való, nem egyetlen forrásrésen szakad föl, hanem sok apró 
»buzgár« hozza a nagy sodrás örvényeinek, lustulásának, de zavarosságának 
üzeneteit is. Gátról szóltam s gáttalanságról. Nem véletlenül. Ugyanis kevés 
alkalommal mondhatnám, hogy a gát átszakadt, hogy elemi er ő  löki ki a 
verseket. Akkor pontosabb a fogalmazás, ha azt mondom, a gát ereszti át, szi-
várógtatja — általában — kisebb-nagyobb réseken a sorokat, indulatokat. Így 
mintha elaprózódna a költ ő i erő  s a »buzgár» olykori tisztasága is mesterkélt, 
mert szű rt! (Hogy érthetőbben mondjam, elveim ellenére idegen szót haszná-
lok: steril.) Nem az élet versei ezek, hanem az élet, a lélek párlatának, elvo-
natkoztatott ömlenyei. A legtöbbször a fájdalom, a kín is felhígul, túl sok szó 
--- főként kötőszó, nével ő : a, az, egy, és stb. — veszi vállára, ami nehéz len-
ne. így szemünk láttára nem remeg a . sz ű kszavúság lába, néha szinte könnye-
dén sodorják, viszik, a költő i terheket »jól» elosztva, a szavak. A sebhelyek 
is el őre megnyitott rések, csak néhányszor szakad ki él ő  hús, vér is a gon-
dolatokkal. 

De kezdem a »kések» röpítését. Széttördeltségre hajlamos már a kötet 
első , Írjál meg engem című  verse. Rögtön megkérdeztem magamtól: leírható-e 
napjainkban, magyar költ ő  által ez: »Írjál meg engem / a szívedben / lángoló, bús 
vérvirág / tövisével.» S lejjebb Tóth Árpád »szól bele» a versbe: »síró avarnak». 
Íme: »Gázolt a sarkam síró avarban,« — A vén ligetben cím ű  vers végén. Ez a 
távolsági »versáthallás« nem lenne lényeges akkor, ha Tóth Árpád jelz ő i nem 
bukkannának fel többször is. Kétségtelenül, más a versek töltete, nem közvet-
len hatásról lehet szó, inkább valamiféle rokonságról. Meg kell azonban koc-
káztatnom, hogy a bú, bánat, szív stb. szavak vajon hitelesek-e régies, szenti-
mentális, romantikus közegben? Mire gondolok? Bár a gépkocsikban ma is, 
régen is robbanómotor adja a vonóer őt, mégis az általános érvény ű t a külső  
forma korhitele erősíti! Bár a forma »csak» mint az emberarc, halott a lélek 
nélkül, mégis e kettő  számunkra az ember. Nem is a szabályos versformákat 
kérem számon Zákány Antaltól, hanem az érettség sz űkszavúságát. Ugyanis 
ebben az esetben kevesebb jelz ővel — tehát a lehető  legpontosabbal! — kell 
kifejeznie a költőnek mondandóját. De számon kérhetném a csöndeket is, a 
szüneteket, amelyeket nével őkkel és kötőszavakkal tölt be. (Azt hiszem arány-
talanul nagy szám jönne ki, ha megszámolnánk, hányszor használja például az 
»egy« számnevet, határozatlan nével őt!?) De ne dobálózzak általában. 

Számomra egyik legjobb vers — s egyúttal verslehetőség — Az óra cím ű . 

»Az óra jár, 
de nem fecseg. 
Mindenrő l tud egy keveset.« 

E három sorban erő  feszülne, ha nem kerülne bele az »egy». Általa jelen-
téktelenné válik a jelkép is. Hiszen mennyire más, ha azt írom: »Keveset pihe-
nek», vagy »Pihenek egy keveset». De ezáltal a két szó közötti távolság 
»minden« — »kevés« jelentéktelen lesz, úgyszólván összemossa a lehet ő  
szakadékot. És ez már nem formaügy! Hanem hanyag felületesség. Ugyan: 
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így: »és vittek bizományba /egy világépít ő  bizalmat ...« Egyébként is, annyi 
»világépítő  bizalom» volt?! Vagyis tompább lesz a végs őkig, a törvényszerűvé 
tehető  élezés. Lazul, puhul a vers is. 

Már sokszor töprengtem azon, hogy miért hat rám annyira Pet ő fi néhány 
verse? Különösen Az Alföld cím űnél időztem emiatt. Ne t űnjön mellékösvény-
nek, ha errő l szólok röviden, Zákány Antal verseir ő l írva. Kettős felismerés 
győzött meg. Az egyik: kevés e versben a nével ő . Vannak olyan szakaszok, 
amelyekben egy sincs! De, s ez a két dolog szorosan kapcsolódik, többszörös 
birtokviszonyi áttétel! Ezáltal töltelékszavak váltak fölöslegessé: »Méneseknek 
nyargaló futása», már magával ragad a sor. Mennyire más lenne, ha ezt írja: 
A ménesek ... Így egyszer ű  kijelentő  mondat kezdődik, nem szólva a kép je-
lentéktelenedésérő l, ha »egy méneses-r ő l ír! S folytathatnám a példákat, a 
szándékosan választott Petőfitő l. Azért mondom ezt, mert József Attilánál mind-
ez már »természetes» és tudatos felismerés. De hivatkozhatnék régi népdala-
inkra, amelyekben bizony kevés a határozott nével ő  is! Tehát nem személyes-
kedő , egyéni vélemény nyomán való kérdez ősködés mindez, hanem egyúttal 
nyelvünk törvényére is hivatkozom. 

Mint meggyőződéssel említettem, az egyetlen versben sötétebb mélység-
bő l föl-fölcsillannak, szemünkbe vágnak keményebb versmagok. ilyen például az 
Öreg madár cím ű  vers eleje: 

Öreg madár . 
Komor, 
már nem dalol. 
A hangja 
mint összekoccanó 
két kavics, 
úgy csörög. 
Itt van a fészke valahol — 
az ég és föld kőzött .. . 

Meggyőződésem, hogy ez A VERS! A többi e mag kibontása, részletezése, 
elnyújtása. A kezdeti er ő  el is ernyed! Holott így, akár ars poetica is lehetne. 
(Még tűnődnék egy-két »a», »az» vagy például a »mint» elhagyásán. Ezáltal 
lenne igazán »csörgő« és »komor» a költő i tartás is!?) Hasonló a vélekedésem 
Az út cím ű  versrő l. (S mindezt bocsássa meg nekem a költő , az olvasó, de ha 
minden egyes példánál nincs is teljesen igazam, meggy őződésem, hogy a 
kevesebbtő l több, erősebb lett volna ez a verseskönyv!) 

Az út, uram, mindenkié ... 
Az út, amely a tiszta 
Napba vezet 

Ezt sem írnám sokkal tovább, hiszen benne van: hogy halálos tisztulásba, 
nincs vége-hossza ... »és mit sem / hederít rája, / hogy van-e szíve an-
nak, / embersége, lelke, / aki rálép, hogy / van-e keze, lába?» 

Nem akarom szaporítani a példákat, amelyek mind-mind a túlírást, túlcsor-
dulást mutatják. Emiatt a gondolat még elvontabb lesz, ugyanakkor egy-egy 
emberre nem annyira igaz. Nem a töményb ő l kibontható képlet, amelyet nekünk, 
olvasóknak külön-külön kellene levezetni, átérezni, beleborzongva az egyetemes 
igazság erejébe, de minden többletsorral jobban szétzilálólódó prózává satnyul. 

A Nyár cím ű  versben is megvan a mag: » ... Én úgy / tudtam, hogy az 
út / az a keskeny meder, / amelyben a tanyára / befolyik a fény ...« A sok-
szori három pontot is elhagynám. De ez a mag is szép, kit űnő ! Ha a költő  
nem mondaná el, akkor is a gyerekkori tájra gondolnék! Olyan szép sorok 
ezek is, hogy elég egyszer elolvasni őket, s máris megjegyzi az ember. Pél-
dául A szobában című  vers már csaknem végleges. S nem azért, mert rövid, 
hanem amit mond, a gondolatot tömören fejezi ki! 

Az út? Nem akarom kijelölni, kijelölte magának Zákány Antal. Íme: 

Ha éhes vagy, ne hajtsd a fejed 
kőkemény aggodalomra — 

A kisördögöm szerint, ebben a két sorban is gyöngít ő  az »a«. Lassanként 
befejezve e »késdobálást«, a »sebek« nem rajzolják körül az embert, de talán 
a költőt valamennyire. Kár, hogy a kötetben nem találunk keltezéseket a ver- 
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šek születésével kapcsolatban. Így csakis a könyv megtéveszthet ő  dimenzióira 
hagyatkozhat az olvasó. De mintha így is, a könyv vége felé lenne néhány 
erősebb gátszakadás. Miel őtt szólnék arról is, ami leginkább tetszett, úgy 
vélem, el kell mondanom valami felismeréfélét. Ez pedig a nyelv általános 
életével függ össze. 

Gyű lt bennem öntudatlanul is a megfigyelések halmaza. A nyelv él ő  
rendszer, minden pillanatban a két jelentéstartalom ellentmondásait megtártva 
fejl ődik, változik. Fejl ődésének üteme, iránya azonban más az anyaországban, 
mint a nagyobb idegen nyelv ű  közegekben. Nem mondanám, hogy pincevirág-
szerű  az anyaországon kívül, de eltér ő . Bizonyos nyelvszerkezeti, fogalmazási, 
szórendi stb. idegenségek óhatatlanul átszüremlenek az adott ország nyel-
véből. Különösen akkor érezhet ő  ez az írásokban, ha a magyar anyanyelv ű  
költő  nemcsak alkalmilag, hanem a köznapokban is szüntelenül él ő  érintkezést 
tart fönt más nyelvvel. Így van ez bizonyos fokig a csehszlovákiai, romániai 
magyar nemzetiségek költ ő inél is, de a legszembet űnőbb akkor, ha például, 
már évtizedek óta Kanadában él ő  magyar költők verseit olvassuk. Régies sza-
vakat használnak, s vértelenebb a költészetük. Ez a sajátos jelenség persze 
annál jobban csökken, minél közelebbi id őben, térben s hagyományban stb. a 
magyar nemzetiség irodalma. Nem is annyira a próza, mint inkább a költészet 
jelzi ezt a halványodást, színképeltolódást. Így aztán az se csoda — minthogy 
ez nemcsak hátrány lehet! —, ha árnyalataiban nem azonosan értjük az azo-
nos anyanyelvet. 

Kurta lehet az összefoglalás is. Zákány Antal versei úgy hatottak rám, 
mint annak a szobrásznak a m űvei, aki bár kivéste a hegyb ő l, a sziklából a 
benne rejtező  szobrot, de aztán a m ű re ráhányta, rádobálta a törmelékeket. 
Ezt a tiszta beszédet jól értem: 

Kenyérért aki elmegy 
idegenbe oda, 
hol halkabb 
a káromkodás 

hol nem néz szemébe soha 
meghitt, ismerős parázs — 
ne vigyen 'hazai földet . . 

KISS DÉNES 

EGY ÉLET ÁRAD 

LATÁK ISTVÁN: Vaskoszorú. 
Életjel Könyvek 4. Szabadka, 1974. 

Mint maradandó »él ő» tanú a feledés-
sel dacolva id őálló az a könyv, amely 
őszinte szóval alkotójának teljes lelki-
alkatát és korát hitelesen állítja az ol-
vasó elé. És akkor a leghitelesebben, 
ha nem a valóságtól elszakadva vala-
mi elérhetetlen magasságban, lebeg ő  
állapotban az ég és föld között kering, 
hanem mindig itt, kötöttünk jár, él, 
hallgatja a föld dübörgését, az ember 
halkuló, vagy erősödő  érveréseit. S ezt 

a legmélyebb néprétegek között lehet 
legtisztábban hallani. Még ha a hallga-
tás mögé húzódva legelfojtottabb is az 
a hang. Az író, a költő , aki ezt a han-
got meghallja, olyan üzeneteket ad to-
vább, amelyekre — ha megkésve is — 
még a kifinomult ízlés ű  széplelkek is 
fölfigyelnek. Ezért mindjárt ki is mon-
dom: nem m űves költő  alkotásairól 
szólok, nem remekbe szabott versso-
rokról, nagy m űgonddal megmunkált 
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mesteri szövés ű  visszaemlékezésekrő l, 
hanem olyan közvetlen hangvétel ű  re-
miniszcenciákról, amelyeket az író ta-
lán inkább önmagának írt, mint egy. 
kulcsos naplót, amelyet végrendelete 
szerint csak utódai nyithatnak fel ak-
kor, amikor annak ideje elj ő . 

Engem Laták István hátrahagyott 
írásainak gy űjteménye ifjúkorára is 
emlékeztet, s mert tanúja voltam ennek 
a kornak, azért kölcsönöztem t ő le az 
Egy élet árad címet. Hol fölerősödve, 
hol lehalkulva valami ilyen zsuborgást 
hallok ki belő le: az íróból 1928 óta. A 
fülek ;  nem egyformán fogják föl ezt a , 
hangot vagy zörejt. Én másfel ő l hall-
gatom. Ő  viszont más gyűjtőcímet 
adott a töredékekben ránk maradt írá-
sainak, keményebb veret ű t, hogy tör-
hetetlen legyen. Vegyük is úgy őket, 
mint egy pöröllyel összekovácsolt vas-
koszorút, amely az indulás éveit ő l egé-
szen a naplementéig átfogja életét, s 
azoknak az életét is, akik vele együtt 
egy életet éltek. Ennek a nem m ű faji 
igényű  megjelölésnek nyomán el őtola-
kodik egy kérdés: önéletrajz ez, intim 
vallomás, naplójegyzet, vagy az ilyen 
összefüggést nélkülöző  tárcák, karco-
latok, vázlatosan megalkotott portrék 
gyűjteménye? 

Laták István lírai visszaemlékezése-
it nem azzal a szándékkal írta, hogy 
ezeket egy csokorba f űzve önéletrajzot 
adjon, s fölfedje életútjának azokat a 
rejtekeit, amelyek az életében megje-
lent tizenhárom kötetéb ő l kimaradtak. 
De ha kimondottan nem is azzal a szán-
dékkal írta ezeket a röpke életképeket, 
naplójegyzeteket, a munkásmozgalom 
kiemelked ő  alakjainak felidézésével 
megformált Vaskoszorút, akkor is ez 
a kötet éppen úgy egy darab önélet-
rajz, mint a Szürke napok, a Kültelek, 
az Egy élet árad, vagy az Új élet felé 
címmel egybegyűjtött elbeszéléseinek 
kötete. 

Hátrahagyott írásainak olvasása köz-
ben, s az imént említett m űveit lapoz-
gatva úgy érzem, hogy ezeknek nyomán 
meg kellene írni az elmúlt viharos év-
tizedek minden megpróbáltatását átélt 
költő  életregényét. A négy kötetb ő l 
— nagyon vigyázva a mozaikok össze-
illesztésére — kibontani azt, amit ke-
serű  hétköznapjaiból beléjük ágyazott, 
Mert élete a maga szelídségében is 
drámai volt a kolduslázaktól kezdve 
egészen eddig az exodusig. Sok írónk, 
költőnk közül egyike volt azoknak, akik 
a proletársors minden terhét végig-
szenvedték a Jaszibara közelében  

ácsorgó árokparti iskolától kezdve az 
elnyomatás, a megszállás legszörny űbb 
napjain át egészen a fölszabadulásig, 
amikor az el őbbi évek keserű  hangját , 

a tüzes lelk ű  forradalmi költő  hangja 
váltotta fel s írásaiban a több mint 
két évtizeden át megálmodott álom 
megvalósulásának öröme járta át min-
den sorát. 

Két legmélyebb életélménye: egyik 
a nyomorúságos és ezer veszéllyel teli 
múlt emlékeinek lidércnyomása, a, má-
sik a fölszabadulás minden nyomorú-
ságot és rettegést megszüntet ő  béké-
je, életigenlést érlel ő  ereje igen sok 
írásában jelen van. Ez által válik két-
szólamúvá a posztumusz írásaiból ösz-
szeállított kötet is. 

A lírai emlékezések els ő  fejezete a 
Vaskoszorú címet visel ő  ciklus, amely-
ben a vajdasági munkásmozgalom két 
kiemelkedő  élharcosának, Cseh Károly-
nak és Matko Vukovi ćnak állít emlé-
ket. Lírai melegséggel átfű tött életké-
pek ezek, nem egy szakaszukban a 
modelljét teljesen átélő  szobrász keze 
vonására emlékeztetnek. A portrék 
nem simára csiszoltak, hanem anyag-
szerűek, mint a tenyeret hasító k ő , a 
vas. És mindenik hitelesen él ő  darab a 
két forradalmár életéb ő l. Az író mint-
ha e töredékekben is arra intette vol-
na a munkásmozgalom történetének 
íróit, hogy két jelentős életregény. 
vagy több is megírásra vár ... 

» ... Mert se különös víziók, se 
csacsi hétköznapi passziók nem vi-
rulnának ki jó illatú napsugarak me-
legében és gyógyító, bátorító szelek-
ben, ha nem táncolnának Lidércfény-
ként a sírokban is él ő , s a sírok fö-
lött járó árnyak emlékei. Árnyaké, 
akiknek nehéz élményeik nem férnek 
el a sírboltokban, az emlékm űvek alatt, 
nem férnek el a könyvekben és dalok-
ban, hanem átfogják a változott lét 
egészét, és a jöv ő re gondoló józano-
kat fölkeresik állhatatosan ...« 

A kötet többi ciklusaiban közölt 
tárcák, vallomások, röpke jegyzetek 
már az író lírai hangú visszaemlékezé-
sei a proletársorsra, a fölszabadulás 
után a romeltakarítás, az újjáépítés 
küzdelmes napjaira és azokra az id ők-
re, amikor oly sok várakozás után vég-
re sor kerülhetett azokra a »sugaras 
találkozásokra«, amelyekre a nagy bi-
zonytalanságok idején, a rend őrségi 
felügyelet állandó jelenlétekor a mun-
kásmozgalmi emberek számára soha 
nem kerülhetett sor. 
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Ezekben a fejezetekben itt is, ott 
is az író önéletrajzi adataival is talál-
kozunk, hiszen nem egy — elbeszélés-
nek is beill ő  — naplójegyzetét els ő  
személyben írta. »Szürke« és tragikus 
napokat örökít meg bennük, mint pél-
dául A kamrában című  írásában, amely-
ben édesanyjának fájó emlékét idézi a 
szülőt szerető  fiúi szív teljes melegé-
vel. Gyermekkorának letűnt napjait ele-
veníti fel a Gyertyánfából buzogány cí-
m ű  jegyzete, amely közvetlenül az 
el őbbihez kapcsolódik: ebben édesapja 
alakjára ismerünk. És ha tovább ol-
vassuk a Régi, külteleki iskola, Az el-
szánt tilinkós, A T.él lehelete, a Vád 
és a Tél muzsikál c. ciklusainak sok-
szor csak vázlatosan papírra vetett fe-
jezeteit, egyre közelebb kerül hozzánk 
maga az író, úgy, mintha egy asztalnál 
— valahol egy kis szobácskában — 
egymással szemben foglalnánk helyet, 
s Ő  csendesen, önfeledten mesélné, 
mesélné gyermekkorának jelentéktelen-
nek vélt történeteit. De nem jelenték-
telen történetek ezek, hanem megdöb-
bentő  történetek arról, hogy másfél 
vagy két emberölt ővel ezel őtt milyen 
parányi örömökbő l állt egy kis jaszi-
barai emberpalánta élete, s akkor is 
fölragyogott a szeme, ha a panasz, a 
keserűség, a zúgolódás helyett egy 
kis melegség 's belopakodhatott a 
nyomor ellen küzd ő  családok életébe. 

A vajdasági magyar írók rögös út-
ját az úttör ők közül kevesen ismerték 
meg a maga rideg, olykor kegyetlenül 
küzdelmes valóságában, mint Laták Ist-
ván, aki könyveivel a hóna alatt — bot-
jára támaszkodva — gyalog bejárta a  

városok utcáit, sikátorait, a bácskai ' 
falvak csúszós, »foghíjas« téglajárdáit, 
s bekopogva az ismert és ismeretlen 
családok ajtaján szerényen mosolyog-
va kérte, hogy vegyék meg a könyvét. 
mert benne úgy írta le az életet, ami-
lyen az igazán. Amikor a Kolduslázak 
cím ű  verseskötetének kéziratával be-
állított Fischer ,  Móric bácsihoz, a sza-
badkai nyomdatulajdonoshoz, s azt kér-
te, »nyomtassa ki könyvét, de erre egy 
garasa sincsen«, Móric bácsi azt fe-
lelte: »Nem baj, fiam. Én kinyomtatom 
a maga könyvét, utána házról házra jár-
va majd csak eladja mind, és dináron-
ként apró részletekben utólag, szép 
lassan megfizeti nekem a nyomdakölt-
ségeket ...« 

Ebben a kötetben van egy alig 
másfél oldalas kis írás, az Életút, 
amely így kezd ődik: 

»Néha nagyon nehéz az életút. 
Nehéz a lélegzet, fáj a reményte-

lenség, megnémít a sikertelenség. El-
kerül a szerencse, hiányzik a feleme-
l ő  szeretet, a lelkesít ő  megbecsülés 
is úgy elcsöndesedik ...« 

Szeretném itt az egészet leírni, 
mert minden sora annyira a húsomba 
mar. De nem idézem ezt az írást tel-
jes egészében, hanem idézem azt a 
pár sort, amelyet egy esztend ővel 
ezelőtt errő l az írásáról írtam: 

»Újra meg újra elolvasom az Élet-
út cím ű , árnyalataiban sem »csodavá-
ró« sorait, melyek annyira hitelesek, 
annyira tiszta szívb ő l jövők, hogy gon-
dolatmenetében nem egy vajdasági író 
életútjára ismerünk, csak nem írta 
még meg így!« 

L ÉVA Y ENDRE 

GYARAPODÓ  »HAGYDMÁN YA0NK« 

Szlavóniai hétköznapok. 
Válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta dr. Penavin Olga. 
Forum, Újvidék, 1973. 

A Hagyományaink sorozatát már nem 
kell a jugoszláviai magyarságnak be- 
mutatnunk, a szerkesztő i mesterhár- 

mas: dr. Bori Imre, dr. Juhász Géza és 
dr. Szeli István átgondolt terv szerint 
munkálkodik. E tervszerű  hagyomány- 
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feltáró munka eredménye a sorozat V. 
kötete, dr. Penavin-Borsi Olga gondo-
san összeállított szlavóniai néprajzi-
nyelvészeti-helytörténeti adattára is. 
Hamarosan sajtó alá kerül a Vajdaság 
máig leghíresebb mesemondójának, 
Borbély Mihálynak kötete is, melyet 
annak idején Kálmány Lajos rendezett 
sajtó alá. Nemes verseny folyik az új-
vidékiek és a zentaiak között, ennek 
eredményeképpen örvendetesen nehéz 
ma már számon tartani az egyre gya-
rapodó tanulmányokat, közléseket és 
önálló köteteket. A jugoszláviai ma-
gyarság önismerete felzárkózik más 
jugoszláviai és szomszédos népekéhez. 
Ez a szlavóniai kötet is bizonyítja, 
hogy a magyarországi népcsoportokról 
szóló kismonográfiákhoz hasonló nép-
rajzi-nyelvészeti összefoglalások itt Ju-
goszláviában is elkészíthet ők, elsősor-
ban Penavin-Borsi Olga és tanítványai 
vagy az- utóbb néprajzi képzést nyert 
fiatalok munkája révén. Annál inkább 
sürgető  e feladat, mert Magyarorszá-
gon korábban megjelent az Ormánság 
(Kodolányi Jánostól) és a Sárköz (Ka-
tona Imrétő l) leírása, és ha valaki e 
három kötetet most összehasonlítva ol-
vassa, bámulatos egyezéseket, párhu-
zamokat talál! Mivel pedig a szlavóni-
ai nyelvsziget a jugoszláviai magyar-
ság legrégiesebb, talán egyetlen török 
időket átvészelt, a középkortól máig 
nagyjából a helyén maradó népcsoport-
ja, nemcsak amolyan említett kisebb-
fajta összefoglalást érdemelne, hanem 
nagy, reprezentatív monográfiát, mint 
amilyen Magyarországon Átányról, 
Orosházáról vagy a Szeged melletti 
Tápéról legutóbb megjelent. Ha ezek 
pillanatnyilag távoli tervek is, e szia--
vóniai adattár els ősorban Penavin-Bor-
si Olga kórógyi tájszótára következ ő  
köteteinek megjelentetését sürgeti, 
mert eddig csak az I. hagyta el a saj-
tót. E szlavóniai válogatásban további, 
eddig kiadatlan címszavakat is kapunk 
tő le, melyek valóságos kis néprajzi ta-
nulmányok. Íme, máris kirajzolódik a 
szlavóniai magyarság életleírása, s eh-
hez második lépcs őfokként a néprajzi 
enciklopédiát is pótló tájszótár mind-
három kötetének megjelentetése kíván-
kozik. 

A szlavóniai gyű jtési tartalékok ez-
zel még korántsem merültek ki: kéz-
iratban hever pl. Garay Ákos népdal-
gyűjtése, de Kiss Lajos teljes igény ű  
munkájának itt csak töredékét kapjuk, 
mert- a žöme kiadatlan. (Igaz, a vir-
rašztóénekekb ő l Penavin-Borsi Olga 
semmit nem vett be, holott ezek is  

megjelentek nyomtatásban.) Bartha Ka-
talin gyű jtésének is csak töredéke je-
lent még meg, tudunk más kutatók (pl.. 
Gáborján Alice a viseletet tárta fel, 
mások a tánccal, sz ő lőműveléssel stb. 
foglalkoztak) kiadásra váró munkáiról 
is. Van tehát mib ő l meríteni. Ha pedig 
a Hungarológiai Intézet és az Újvidé-
ki Egyetem közös er ővel meg tudná 
szervezni a gy ű jtést, néhány év alatt 
kiváló monográfia születhetne. De néz-
zük most els ősorban azt, ami a ke-
zünkben van! 

Penavin-Borsi Olga válogatása sok-
rétű : XVIII—XIX. századi presbiteriális 
jegyzőkönyvek, reformkori szokásle-
írás, századforduló körüli néprajzi jel-
lemzés éppúgy szerepel benne, mint 
tematikus tanulmány (babonák, népda-
lok) vagy oldottabb m ű fajú arcképcsar-
nok (helyi típusok jellemzése), s őt iro-
dalmi riport is (utóbbi B. Szabó 
Györgytő l). Minden m ű fajnak megvan 
a maga rendeltetése, szépsége; a régi 
jegyzőkönyveket éppoly gyönyör űség-
gel és érdekl ődéssel lehet olvasni, 
mint teszem azt a tájszótár címszavai-
nak meghatározásait és néprajzi-nép-
nyelvi magyarázatait. Igaz, így némi 
átfedés is adódik, •az említett presbi-
teri jegyzőkönyvekrő l, a lakodalmakról, 
továbbá az igézés (szemverés) gyógyí-
tásáról háromszor is olvashatunk; ez 
utóbbit csaknem szóról szóra. (74., 
88-89., 185.) 

Ami már most az egyes fejezeteket 
illeti, mindegyik valóságos kincsesbá-
nya. A XVIII.—XIX. századi jegyz őköny-
vek, történeti és egyéb bejegyzések 
felbecsülhetetlen társadalomtörténeti 
értékeik mellett jó »orvosságul» is 
szolgálhatnak pl. a múlt idealizálása 
ellen. A papok korabeli történeti fel-
jegyzései, Kiss Lajos és Penavin-Borsi 
Olga rövid utalásai egyaránt arra val-
lanak, hogy valóban a középkortól má-
ig tart itt a magyarság folyamatos, de 
korántsem háborítatlan élete: háborús 
pusztítások, természeti csapások és a 
lakosság sorait talán még jobban ritkító 
járványok nehezítették a fennmara-
dást, ráadásul e népcsoport ko-
rán rátért a 2-3, majd 1 (»egyke«) 
gyermek nevelésére, még miel őtt a 
csecsem őhalandóságot leszorították 
volna. Így igazán isteni csoda, hogy 
még ennyi magyar is fennmaradt! A 
középkorias hagyomány meg őrzése is 
érdekes ellentmondásban van a korán 
felvett racionálisabb protestáns vallás-
sal. E hagyományok ereje feltétlenül a 
korabeli elzártságnak, belházasodásnak 
köszönhető , mely minden ide-oda tele- 
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pülgetés, pusztulás és járvány ellenére 
is egységben tartotta a maradék ma-
gyarságot. Amilyen szívós volt a ha-
gyományok ereje a múltban, oly gyors 
az átalakulás napjainkban: nem vélet-
len,, hogy a szlavóniai szótár els ősor-
ban a kórógyi szókincsre támaszkodik 
(e falu volt mindig is a többi elpusz-
tult helység menedékhelye) és hogy 
Rétfaluról az említett tájszótár címsza-
vaiban sem esik szó. A beolvadás, el-
tűnés folyamata felgyorsult, ennek üte-
mében kell nekünk is cselekednünk! 

A presbitériumi jegyzőkönyvek el-
árulják, hogy a falu vezet ő i, valamint 
a földesúri hatóságok az emberek min-
dennapi életébe is beleszóltak: meg-
büntették a káromkodást (12.), családi 
perpatvart (8.), veszekedést vagy egyéb 
durvaságot (7-8.), ellen ő rizték és fe-
nyítették a fiatalokat (12.), házasokat 
(9.), figyelmük kiterjedt a babonáskodó 
praktikákra (9-10.), stb., még a temp-
lomlátogatás elhanyagolását is számon 
kértél. (17.), és .amikor az illető  igazi 
protestáns módon az otthon végzett 
ájtatosságot hozta fel mentségül, rá-
bizonyították, hogy »boros kantsóknak 
s pálinkás fututzkóknak forgatása köz-
be» nem lehet ájtatoskodni (17.). Szi-
gorúan büntették a lopást, (11.), az or-
gazdaságot (7.) és egyebet; a korbá-
csolás és a megszégyenítés (közszem-
lére tétel) volt a legf őbb nevel ő  esz-
köz. A mi szemünkben már mindezek 
többsége nagyon szigorú és nem is 
mindig a vétek súlyával arányban ál-
ló büntetés, de ez a szokásjogra tá-
maszkodó, gyermekien kegyetlen gon-
dolkodás érteti meg legjobban, hogy 
miért olyan szigorú felfogású paraszt-
népünk másokkal szemben, és hogy pl. 
Borbély Mihály mesevilágában is miért 
olyan kegyetlenek a büntetések! Feu-
dalizmus ez a javából! És ami a leg-
feltű nőbb, maguk a büntetést kiszabó 
elöljárók sem voltak éppen angyalok, 
sőt némely személlyel legalább annyi 
(és ugyanolyan természet ű !) baj volt. 
mint a gondjaira bízott néppel: ivás és 
menyecskézés (23-24.), durvaság, ve-
rekedés (41-42.), melyb ő l még halál 
is származhatott. Csak kevesen fi-
gyeltek fel arra, hogy az egyházmegyék 
és egyéb kerületek szélén, peremvidé-
kén elhelyezked ő , eldugott kis falvak 
a történelem folyamán majdnem min-
dig a központibb, fontosabb helyeken 
már levitézlett vagy egyszer űen csak 
másodrendű  embereket kapta, mint pl. 
a katolikus Tápé (Szeged t őszomszéd-
ságában!) is a leghitványabb papokat 
az egész váci (Pest fölött van észak- 

ra!) egyházmegyében. Valahogy Szlavó-
nia is ilyen menedékhelye volt a nem . 
éppen jeles erkölcs ű  és nem is túlsá-
gosan nagy tudományú személyeknek; 
annál vigasztalóbb viszont, hogy meny-
nyi kiváló ember is akadt közöttük! 

Hublik Márton reformkori lakoda-
lomleírása olykor meglep ően modern 
szemléletr ő l tesz tanúbizonyságot. A 
nép felé fordulás els ő  lépcsőfoka tör-
vényszerűen a lakodalom leírása, de 
ez nem is olyan baj, hiszen egy. iga-
zán jó szokásleírásból a viselkedést ő l 
az étkezésen át a viseletig úgyszólván 
mindent megtudhatunk. Ráadásul a la-
kodalmi szokások hatalmas gy űjtőme-
dencéjében minden olyan hagyomány 
fennmarad, mely az ünnepi vagy hét-
köznapi életbő l kivész; az ének, zene, 
tánc és a rokonság szervezete, szer-
kezete stb. egyaránt megtudható. Nem 
véletlen, hogy a lakodalmi érdekl ődés 
Penavin-Borsi Olga címszavaiig Szlavó-
nia viszonylatában is folyamatos és tö-
retlen! 

Garay Ákos leírásai olyan tömörek, 
hogy egy-egy kis fejezetéb ő l ma már 
önálló, nagy tanulmányt tudnánk kike-
rekíteni. (Hát miért nem tesszük?) 
Távirati stílusban szinte mindent fel-
térképez és gondja van arra is, hogy 
a különben egységes vallású és ösz-
szeházasodó falvakon belüli különb-
ségeket érzékeltesse. Jó lenne minden 
sorát szembesíteni a mával! 

Bartha Katalin és Kiss Lajos mo-
dern, szakszer ű  és egy témát bőveb-
ben kifejtő  közlései már a mába ve-
zetnek bennünket, érzékeltetik azon-
ban, hogy e tenger mélyér ő l csak ke-
vés kincset hoztak még fel, illetve 
publikáltak idáig. Munkájuk az említett 
monográfia gerincét alkothatná. 

Merőben más m űfaj a helybeli Dö-
me Dezső  Izrael néhány portréja: az 
agyonfegyelmezett és nehéz élet ű  kis 
faluközösségek is megtalálták a köny-
nyebb életvitel útját, ha másként nem, 
hát egy-egy kiemelked ő  tehetség ű , jó 
humorú, cseles kópéban. Az ilyen hely-
beli híres emberek esetei jellemz ők 
magukra az egyéniségekre, a falukö-
zösség szabályrendszerére és gondol-
kodásmódjára egyaránt; jelzik a tudat-
világ gyors átalakulását. 

B. Szabó György újra felfedezi 
Szlavóniát; amilyen kevés id őt töltött 
ott, olyan sok mindent vett észre. ó 
ugyan még kétségeit fejezi ki, de 
azért reménykedik is egy kedvez ő  
fordulatban, amely, íme, csakugyan 
bekövetkezett! (Külön érdeme egy gyö-
nyörű , költő i kincsmonda feldolgozása.) 
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A szlavóniai falvak legjobb ismer ő -
je, szellemi kincseik leghívebb ő rző je, 
gazdaasszonya Penavin-Borsi Olga, aki 
a kötetben okos és alapos jegyzetein 
kívül szlavóniai kisszótárával szerepel 
(a neve vajon miért maradt ki a tar-
talomjegyzékb ő l?). Említettem, hogy ez 
a jól áttekinthet ő , betű rendes kis en-
ciklopédia a szlavóniai hagyományos 
népélet valóságos kincstára. Mi min-
den lehet még a nagy szótárban!? 

Csak két, apró kifogás: 1. néhány 
jegyzettel, szómagyarázattal több kel-
lett volna, főként a presbitériumi jegy-
zőkönyvek szövegei alatt; 2. a remek 
fotókat meg lehetett volna sorszámoz-
ni és főként évszámmal ellátni, hiszen 
némelyek között már fél évszázados 
különbség is van, ennyi pedig éppen 
elegendő  a népélet teljes átalakulásá-
hoz. 

Minden szakmában köztudott, hogy 
a szétszórt közlések és a publikálat- 

lan kéziratok távlati sorsa a feledés, 
kallódás, így volt ez eddig a kötetbe 
való gy ű jtés el őtt a szlavóniai adatok-
kal is. E kis könyv összeállítója azon-
ban leverte róluk a feledés porát, új-
ra régi fényükben csilloghatnak hát, és 
most már nincsenek kitéve semmiféle 
feledésnek, elkallódásnak. Szellemi 
kincstárunk jelentősen gyarapodott ál-
taluk. Ez a gazdagodás viszont újabb 
kötelezettséget is ró ránk: a teljes 
egészet begy ű jteni, rendszerezni és 
mindenkivel megismertetni. 

A néphagyományok iránti érdekl ő -
dés világjelenség: átalakuló városi, 
»összkomfortos» életünk kitű nő  alap a 
régvolt, másfajta kultúrák megismeré-
sére. E modern társadalmi igényeket 
és elvárásokat segít kielégíteni jelen 
kötetünk is. Penavin-Borsi Olga és a 
három szerkesztő  érdeme, hogy ismét 
gazdagabbak lettünk. 

KATONA IMRE 

EGYSÉG A TETTBEN, EGYSÉG A SZELLEMBEN 

Munkásélet. lírások a Szervezett Munkásból. 
Forum, Újvidék, 1973. 

Az ötven évvel ezel ő tt (1923. január 6-
án) megjelent Szervezett Munkás hal 
évfolyamából mintegy nyolcvan írás ke-
rült be a Forum Kiadónál ez évben 
megjelent, de 1973 -as dátumot visel ő  
Munkásélet cím ű . könyvbe. A Kövek-
sorozatban napvilágot látott munkás-
mozgalmi és publicisztikai dokumentu-
mot jó történelmi érzékkel, és nyilván 
nem kis fáradozással, utánjárással Bu-
rányi Nándor válogatta. Ő  írt egyúttal 
utószót is, amely a Szervezett Mun-
kás megindításának, majd pedig 1929-
es betiltásának körülményeivel foglal-
kozik, mindenekel őtt pedig az erősödő  
kapitalizmus és a mindinkább forradal- 
miasuló munkásmozgalom helyzetének 
mérlegelésével (amelyben a magyar 
munkásságnak nem kis része volt). A 
nagyúri közönytő l és lelketlenségekt ő l 
kezdve a súrlódásokig, a kíméletlen 

kizsákmányolásokig és a szuronyos 
csendő rterrorig a húszas évek mun-
kássága szinte naponta szembetalálta 
magát a kis- és nagyt őkésekkel, vagy 
— ahogy a könyvben található írások-
ban legtöbbször olvashatjuk — a 
»munkásnyúzókkal«. És' — amint arról 
a korántsem teljes válogatás meggy őz 
— a Szervezett Munkás szenvedélyes, 
szókimondó, igazságért és emberségért 
perel ő  síkraszálló cikkei úgyszólván 
minden alkalommal arra világítanak rá, 
hogy a gazdaságilag, politikailag és a 
megélhetés tekintetében is végtelenül 
nehéz, küzdelmes és válságos években; 
a dolgozók, az anyagi javakat megte-
remtő  gyáripari munkások és agrárpro-
letárok csak szervezetten, összetartás-
sal és sok-sok áldozattal szerezhetnek 
érvényt eltiport jogaiknak. Persze, még 
így sem tudnak elsodró .és maradan- 
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dó győzelmet aratni, mivel a minden 
hájjal megkent munkaadóik állandóan 
azon fondorkodnak, hogy — besúgók-
kal, árulókkal, talpnyalókkal, gyönge jel-
lem űekkel, sztrájktörőkkel, a dolgozók 
sorából kiemelt »pulikutyákkal», karha-
talmi manőverekkel stb. — egymás el-
len hangolják és uszítsák a legtöbb-
ször éhbérért robotoló dolgozókat. 

A Munkásélet című  kötet számos 
erénye közül az egyik legnagyobb ép-
pen az, hogy a kegyetlen-brutális vagy 
csak ököl- és torokszorító események-
kel szinte egyidej ű leg íródnak ezek az 
üldöztetés veszélye miatt névtelen cik-
kek, levelek, tudósítások, riportok is (a 
két Lő rinc Péter-írástól eltekintve), s 
így a szakszervezeti újságot, illetve a 
kommunista párt lapját olvasó mun-
kások széles tábora — mert hát a lap 
kézrő l kézre járt! — a többnyire rejtett 
politikai, társadalmi, gazdasági és szo-
ciális összefüggéseket, törvényszer ű -
ségeket és ellentmondásokat éppúgy 
megismeri, mint az elkeseredetten vé-
dekező , a hatalom véres szekerét toló 
burzsoázia igazi mibenlétét. A rész-
letek és a névre, helységre való uta-
lással megírt esetek felsorolása most 
nem célunk, hiszen a könyv bőséges 
adalékot nyújt erre — mind a sztráj-
kok, mind a nyomorgók, kiszolgálta-
tottak helyzetének érzékeltetésére —, 
ám azt mégis el kell mondanunk, hogy 
a kötetbe foglalt írások tényközl ő  egy-
szerűsége, bátor hangvétele, s a kö-
vetkeztetések és tennivalók kristály-
tiszta megfogalmazása mind a mai na-
pig ösztönző  lehet az elkötelezett, kö-
zösségi célokat szolgáló újságírásra. 
Az elnyomás, az üldöztetés, a kizsák-
mányolás és a politikai képmutatás 
sötét éveit Szabadka, Bajmok, Topolya, 
Zenta, Ada, Padé, Mohol, Verbász, Kis-
hegyes, Nagybecskerek, Pancsova, It-
tabé, Kevi-Tornyos és más városok,  

falvak, illetve munkásaik, parasztjaik 
életét bemutató írások így hát egyút-
tal a leghitelesebb kordokumentumok 
is. Ezért érezzük találónak Burányi 
Nándor megállapítását, aki nemcsak a 
cikkek — és íróik — osztálytudatára, 
hanem éleslátására is rámutat. Mind-
ezen túl azonban arra is, hogy újság-
írásunknak ezek a névtelenjei — és 
forradalmárai — felismerték koruk leg-
lényegesebb társadalmi problémáit, a 
fejl ődés irányát, és nem riadtak visz-
sza attól sem, hogy meggyőződésük 
terjesztéséért vállalják a kockázatot, 
az áldozatot. 

Ez a korhoz és embereihez való 
h űség azért is figyelmet és megbe-
csülést érdemel, mert — a meghur-
coltatások és zaklatások ellenére — a 
Szervezett Munkásban közzétett írá-
soknak szinte mindegyike nyílt fölszó-
lítás volt a harcra, a szervezkedésre, 
a forradalomra. 

Ezt az újságírást és a munkásság 
érdekeiért, forradalomért — manapság 
pedig a forradalmi vívmányokért — va-
ló ilyen kiállást továbbra is vállalnunk 
kell, sőt első rend ű  kötelességünk. 

Végezetül még csak annyit, hogy a 
Szervezett Munkásban, illetve most 
már a jubileumi kiadványban is olvas-
ható cikkek haladó hagyományainkra s 
arra is fényt derítenek, hogy a múlt 
helyes megismerése — jelenünk és 
jövőnk nem kevésbé helyes megítélé-
se céljából — mindannyiunk feladata. 
Nemcsak a történészeké. Hiszen so-
sem volt és sosem lehet igaz (ami az 
Egy kis kizsákmányolás cím ű  írásban 
is áll), hogy »fél dinárért kenyér, fél 
dinárért szalonna untig elég egy mun-
kásnak». A munkásságnak, a proleta-
riátusnak mindenkor tájékozottnak kell 
lennie, hogy szellemi és tettekben 
megnyilvánuló egységét ne bonthassa 
meg senki. 

SZŰCS IMRE 

TÖRTÉNELMI REGÉNY - HELYI VONATKOZÁSSAL 

ORDAS !VAN: A fekete cár. 
Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1974. 

A húszas évek végén, Szabadka egyik márvány emlékm űvet lepleztek le: a 
főterén, nem messze attól a helytő l, szoborcsoport f őalakja Crni Jovan, 
ahol egykor a turulszobor állt, fehér vagyis Jovan Nenad cár volt, akinek 
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magasba nyúló alakja egyik oldalról 
fővezérére, másikon pedig szerzetes 
tanácsadójára támaszkodott. Ugyanak-
kor a város egy másik terét róla ne-
vezték el. 

1941 áprilisában a horthysták meg-
csonkították az emlékm űvet, később 
pedig hatósági intézkedés alapján el 
is távolították helyér ő l. A remekm űnek 
éppen nem nevezhető  Palavicini-alko-
tás gipszmodelljei azonban átvészelték 
a megszállás éveit és a mai napig is 
a régi városháza f őbejáratának kapual-
jában patinásodnak a rájuk rakódó 
portól. 

Ebben a sivár és dicstelen helyze-
tében is volt bizonyos kisugárzása a 
Fekete Ember figurájának: a mellette 
gyakran elhaladó íróemberek egy ré-
sze sokat töprengett ennek az ellent-
mondásos alaknak az egyéniségén, 
s ő t, egyik-másik terveket sz ő tt, hogyan 
fogja megregényesíteni életét. 

De ezen a tájon még az írói pen-
na is lassabban mozog a kelleténél; 
így történhetett meg, hogy míg erre-
felé töprengtek, tépel ődtek, addig oda-
át Magyarországon meg is írták azt a 
regényt. Ordas Iván A fekete cár cím ű  
könyve nemrég került a könyvpiacra 
és ezzel r-- úgy látszik — el is »oroz-
ta« ezt az érdekes témát hazai íróink 
elő l. Hogy miért id őzünk hosszan az 
ilyen mellékkörülmények említésénél, 
annak oka éppen a , könyvben találha-
tó. Mert amikor a történelmi regény 
utolsó lapjához érünk, önkéntelenül is 
felötlik bennünk a kérdés: miért ép-
pen Szabadkán állítottak emlékm űvet 
a Fekete Ember tiszteletére, és miért 
éppen ebben a városban neveztek el 
róla egy központi teret? És végül: mi-
ért izgatja annyira ez a figura a sza-
badkai írók fantáziáját? 

De tartsuk be az ill ő  rendet! El ő -
ször is: a könyv megjelenését üdvö-
zölni kell. Els ő  oldalától az utolsóig az 
osztályszemlélet uralja az írást, a Fe-
kete Embert nemcsak a török dúlta 
Tisza—Duna közén és a Temes környé-
kén kószáló, új hont keres ő  szerb me-
nekültek vezérének, de minden kisem-
mizett, elnyomott a Dózsa-lázadás le-
verése és a mohácsi vész után magá-
ra hagyott, üldözött, éhez ő  magyar 
jobbágy szabadságvágya és élniakará-
sa harcos megtestesítőjének állítja be 
az író, hogy ezzel hitet tegyen a ma-
gyar—szerb barátság és összefogás 
mellett. 

A szöveg érdekes és rendkívül ol-
vasmányos, a párbeszédek elevenek és 
sallagmentesek, a figurák küls ő  
megrajzolása megkapó, az ütközetek és 
fontosabb események leírása izgalmas, 
színdús tablóként tárul az olvasó elé. 
Azt mondhatnánk tehát, hogy a köny-
nyebb fajsúlyú történelmi regény min-
taképe ez a könyv. 

Ám néhány dologgal adós maradt 
a szerző . Az események sodrában nem 
látjuk a Fekete Embert mint embert, 
akinek ezernyi kérdésen kellett töp-
rengenie, akinek cselekedeteit abban a 
nagyon zavaros, összetett helyzetben 
és korban valószín ű leg rengeteg bel-
ső  vívódás el őzte meg. Mert a Zápo-
lya lovászából feln őtt népvezér fél-
szemével, arcán végighúzódó fekete• 
csíkkal, bajszával és szemöldökével 
többet foglalkozik Ordas Iván, mint 
lelkével és jellemével, pedig mennyi 
alkalom lenne erre, hiszen megálla-
pítja, hogy Iván Zápolya udvarában 
nemcsak a lovászfogásokat, de sok 
egyebet is megtanult... félszemével is 
sokat látott, füle sokat hallott ... így 
történhetett meg például, hogy egy 
Hobardenác nev ű  kalandor lovagnak 
vagy Czibaknak, a Zápolya-hadak vezé-
rének alakját élesebben, hitelesebben 
rajzolja meg az író, mint annak az em-
bernek a figuráját, akir ő l a könyv szól. 
Az a benyomásunk, hogy Ordas Iván 
nem kutatta fel a korabeli források 
Crni Jovanra vonatkozó adatait, hanem 
kissé egyoldalúan Szerémi György 
(Georgius Sirmiensis, Djordje Srema č-
ki) Zápolya szerzetes irnokának fel-
jegyzéseire támaszkodott. 

Talán ezért van az is, hogy Sza-
badkáról oly kevés szó esik ebben a 
könyvben, és hogy kénytelenek va-
gyunk elcsodálkozni: ugyan mit akar-
tak a szabadkai polgárok Jovan Nenad 
cár szobrával, ha alig volt köze eh-
hez a városhoz? Talán csak a két há-
ború közötti nagyszerb nacionalizmus 
helyezte talpazatára ezt a figurát? És 
mit keringnek körülötte e táj irodal-
márai, ha Szegeden, vagy Zápolya ud-
varában történt úgyszólván minden, 
ami vele kapcsolatban lényeges? 

Azt persze el lehet nézni Ordas 
Ivánnak, hogy a Fekete Ember meg-
sebesítését a szegedi bíró megalázott 
lánya bosszújára vezeti le, és hogy a 
könyvben Török Bálint saját kez ű leg 
csapja le a tehetetlen népvezér fejét. 
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Annál is inkább, mert — függetlenül 
a homályos történelmi tényekt ő l — az 
eseményeket logikusan okolja meg. 

Le kell végül szögezni, hogy ez a 
könyv távolról sem merítette ki nagy 
emberekben és nagy történetekben 
amúgy sem bővelked ő  szűkebb pátri-
ánknak e köré az érdekes figurája kö- 

1 

ré szőhető  meséket. Az írói fantázia 
csapongásához, a történelmi tények 
feltárásához és e rendkívüli egyéniség 
mélyebbre szántó megrajzolásához 
még igen tág tér kínálkozik. 

Benkő  Sándor hatásos rajzai jól il-
leszkednek a közönségsikerre számító 
könyvhöz. 

GAJDOS TIBOR 
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL. íMfNIATÜF,ÚiK 27. FÜZETE 

IVÁNYI ISTVÁN 

VISSZAEMLÉKEZÉSEIM EJEJEM FOLYÁSARA 
(Önéletrajz) 

Ez a röpke életrajz  —  amely egyben nagyon szerény hangú, 
őszinte és igaz vallomás  --  Szabadka szellemtörténetének els ő  je-
lentős szárnypróbálgatását tárja elénk. Egy ilyen határtalanul önzet-
len, az áldozatos munkától meg a leynrostohabb körülmények között 
sem visszariadó lélek ecjyszerribb hangvétellel talán nem is tudta volna 
megírni élete történetét. 

Ritka érték ez a szerény kis könyvecske, mert intim fejezete-
ibő l nem csupán Szabadka város története írójának életrajzával ismer-
kedhetünk meg, hanem apró. részletekbe is bocsátkozó fejezetei 
mögül kirajzolódik a századforduló el ő tti és a századforduló kisvárosi 
polgári társadalmának életrajza is. Iványi István talán éppen azért írta 
meg egy tanár ember mindennapjait, hogy ezekben a kortörténeti ké-
pekben  —  ha nem is elmélyül ő  elenrzessLl, csak a társadalmi osztá-
lyok határvonalait érintve  —  fölfedje azt a filiszteri közönyt, a dzsen-
tri vagy parvenü köröknek azt a közönyét és zárkózottságát, amely a 
szellemi élet kibontakozásának szinte megkövesedett akadálya volt. 

Iványi István nem riadt vissza ezekt ő l az elháríthatatlannak lát-
szó akadályoktól. A kezdeményezések embere volt. Mindig Újabb és 
újabb vállalkozásokkrl igyekezett feltörni a terméketlennek min ő sí-
tett szabadkai ugart, mert hitte, hogy ebben a felszínes jóléttel tes-
ped ő  városban is lehet emberi öss efogrással olyan testületeket létre-
hozni, melyeknek nem a kártyacsata és a dáridó a kiélési formájuk, 
hanem az, hogy széles és szabad rr:'uinkatrületeket biztosítsanak a 
m űvel ődési tevékenységek számára. Ezek közé a f:ezdcrnényezések 
közé tartozott a kaszinó, a közkönyvtár, türtenelrmi társulat, a mo-
nográfiai bizottság, a szabad líceum, amelyeknek megalapítását a 
teljes embert követel ő  tanári munka mellett is els ő ként ő  javasolta a 
város vezet ő inek, s volt annyi ereje hozzá, hogy a gáncsoskodásuk és 
abban a korban a mi vidékünket annyira jellemz ő  nemtörődömség el-
lenére is megvalósítsa terveit. Egy élet árán annyi értékes adatot 
gyújtött össze, amennyit el ő tte itt senki nem tudott fölmutatni. 

Kár, hogy korán bekövetkezett vaksága megszakította tevékeny-
ségének, terveinek azt a sokat ígér ő  sarát, melynek folyamán a még 
érintetlen szellemi, közm ű vel ődési területeket akarta feldolgozni Sza-
badka és a környez ő  városok, helységek számára intelemnek. Mert 
itt csak kemény, küzdelmes munkával lehetett a nyomtatott bet ű nek, 
a könyvnek, a folyóiratnak befogadó és minden törekvésében támo-
gató olvasóközönséget toborozni. 

Egy élet így  —  még miel ő tt minden vállalkozását valóra váltva 
teljesen befejez ődött volna  --  élve kihunyt. Önéletrajza csöndes 
elhallgatással zárul, de életm űve annál termékenyít őbben élt tovább, 
és munkatársainak jóvoltából a szellemi élet itt is otthonra talált és 
európai híri költ ő ket, írókat, kritikusokat neveit az irodalomnak. 

A 68 oldalas, 16 értékes c rku,rentumot közf ő  könyv el ő fizetési 
ára 5, bolti ara pedig 5 dinár. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 4. KÖTETE 

LATÁK ISTVÁN 

VASKOSZORÚ 
(Lírai emlékezések) 

Laták István hátrahagyott írásaiból az alkotó két arca néz 
felénk: a lobogó lelk ű  forradalmár, és a lassan, ködösen távo-
lodó és verg ődésekkel teli életútjáról keser ű  hangon őszinte 
számadást papírra vet ő  íróé. Vannak reminiszcenciák, amelye-
ket a költ ő , az író inkább önmagának ír, s az ihletés pillana-
tában lehet, nem is gondol arra, hogy ezek a bens őséges 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  élmények, talán hiteles emlékek is, 
amelyeket legszívesebben örökre elhallgatva magával visz  — 

visszahozhatatlanu I. 

A szerző  Vaskoszorú címet visel ő  lírai visszaemlékezései 
nem egy helyen az intimitásnak ezeket a mélyb ő l felszínre ho-
zott vonásait érzékeltetik. Életének egy ismeretlen darabját. És 
annyira hitelesen, hogy még prózai költeményeiben ( ő  jelölte 
meg így őket) is mezítelenül ábrázolja a valóságot, akár a 
Pincelakásban, akár a rideg Télben. vagy z ű rzavaros álomlátá-
saiban követjük lépteit, és újra meg újra elolvassuk az Életút 
cím ű , árnyalataiban sem »csodaváró« sorait, melyek annyira 
kend őzetlenek, annyira tiszta szívb ő l jövők, hogy gondolatme-
netében nem egy vajdasági író életútjára ismerünk, csak nem 
írta még meg így! 

Posztumusz írásai között rábukkanunk a töredékekre is; 
talán nem volt ereje már hozzá, hogy befejezze azt a mély 
gondolatot, amely kezébe adta a tollat? Vagy töredékben akar-
ta hagyni? ... Ki tud ma -- az író eltávozása után  —  ezekre 
a kérdésekre feleletet adni? 

A Vaskoszorú cím ű  m űve erre és sok megválaszolatlan 
kérdésre a felelet. Mert Szabadka egykori proletár költ ő je itt 
majd mindenik írásában a mi életünket örökítette meg, úgy, 
ahogy éltük, és úgy, hogy ezt a mi valóságunkat  —  ahogy ő  
álmodta, élte  —  a holnapunkban, az utánunk jöv ő  nemzedék 
mindennapjaiban még er ő teljesebb kibontakozással érjük meg. 

A 144 oldalas könyv el ő fizetési ára 15. bolti ára pedig 18 
dinár. 


