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MOLNÁR CS. ATTILA 

KÍSÉRLET AZ ÉJSZAKA MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA  

árpa ágnes kocsmájába 
be kék menni éjszakára 
hosszabbodna ez a napom 
szeszlángnak b ő  sugarába 

régi-égi kocsmák b űze 
a bőrömet bórzongatja 
a fülemet finomítja • 
a nyelvemet csattogtatja. 

minden id ők ókútjánál 
szomjan halok sóhajtozva 
öntsetek egy álombéli 
ópalackból a torkomba 

mancfeld jóska kalapjáról 
alácsurog ólmos zápor 
szakállában vész el vize 
asztalsarkán az élete 
cérnaszálán az élete 
ökle akár két nagy ököl 
feje alatt a párnája 
söre silány habtalan 
szeme tükre fénytelen 

téglát hord új gazdagoknak 
maltert kavar kávé helyett 
szája résén bősz füst árad 
olcsó dohány marja mellét 

hóba pisál lámpa alatt 
narancsszínű  nyomokat hágy 
szembej ő  a sánta rádó 
száraz rádó falábával 
találkoznak rágyújtanak 

mérges ági mért nem akarsz 
hitelt adni ma szombat van 
büdösséges kocsmád sarkát 
elkerülöm amíg élek 

ha ingemet fölszabdalnám 
verset írnék lenvásznára 
visszajönne régi képe 
elkoptatott hívóvízben 
elhajított éjszakáknak 
elkoptatott szeret őmnek 

ehetném van inkább iszom 
ledőlt fejem szeszesbögre 
álmomba hét kanca kísér 
irodáról irodára 
álmomban hét kanca kerget 

gyufásdoboz ajtajába 
kecernek a látszatárnyak 
addig míg ég cigarettám 
idő  arany árnyékában 
sarokban ül fekete lány 
hangja színe milyen kurvás 
söröspalackok elő tte 
barátnéja ül mellette 

frankkal fizet sört fogyaszt 
bolygatja a nyugalmamat 
szólnék hozzá nyelvem béna 
hazamegyek odaüzen 
legyek ott a halászcsárda 
penészfény ű  asztalnál 
mire megj ő  évek telnek 
hogy föld alá vigye titkát 

zuhanó test vonatajtó 
korom éjjel sáros udvar 
raktárudvar ládaerdő  
közte a n ő  mezítelen 

fölötte a toronyóra 
kisértetek ablakába 
két nagy cáger sötét kések 
fényl ő  idő  nyers húsában 

mancfeld jóska pálinkája 
hajnal-leves erőleves 
éjszakának hajójában 
erősíti testét-lelkét 

kurfis pali lik őrt vedel 
kövér n ője-szeretője 
rajta lóg mint ritka ékszer 
le is rázná nem engedi 

hajnalfényre kifáradunk 
árpa ágnes gondolkozik 
kocsmaajtót nyitogatja 
vastag a füst ködöl kívül 
az éjszaka hosszabbodik 
minden vendégi ágaskodik 
hajnalt látni kitódulnak 
a küszöbre telepednek 

árpa ági kurfis pali 
mancfeld jóska meg a többi 

az éjszaka vitorlája 
így furakszik arcunk elé 
ébredeznek az állatok 
tévedésb ől megszokásból 
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sakktáblámon szökik a ló 
hamutartó medre parázs 
szeszlángnál f ő tt tea gőzöl 
és belép az éjszakából • -
hosszú farkú büdös állat 
fölissza a poharunkat 
mérgesen néz elvarázsol 
ceruzámnak nincsen bele 
szeretőmnek nincs éléte 
eloltotta idegbaja 

árpa 4gi..kocsrnájába  . 
árnyak jönnek megtalálnak 
integetnek vicsorognak 
sakktáblámat .leborítják. . 
keserítik perceimet 
kísérletek üvegcséit 
idő  arany árnyékában 
könyörtelen fölborítják 
nedvem szívják isszák . vérem 
füstködben az üvegtenger 

. mit kezdjek az életemmel 
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BOGDÁNFI SÁNDOR 

AFORIZMÁK 

A hétfej ű  sárkánynak többnyire csak egy feje és két lába van. 

Azt hittük a n őről, hogy liliom, kés őbb kiderült, hogy limlom. 

A leánykereskedelem azóta szűnt meg, amióta bevezették az önki-
szolgálást. 

Manapság nem a levesedbe köpnek bele, hanem a levesporodba. 

Némely ember egy éjszaka elveri. az  egész keresetét és az egész 
feleségét. 

Némely ember akkor töltött be nagy szerepet, amikor leszerepelt. 

A gépesítés korszakában az ásó-kapa lassan már csak arra szolgál, 
hogy elválasszon egymástól. 

Teljes önmagát nyújtotta mindig — észre sem vették a jelenlétét. 

Némely ember megáll a parkolóhelyen, megfizeti a parkolás díját, 
s csak akkor döbben rá, hogy nincs is gépkocsija. 

- húsos - fazélc. mellett .ül ők olykor nem is sejtik, hogy a fazékban 
már csak csont van. 

Az igazi bűvész nem élő  nyulakat húz el ő  a cilinderéb ől, hanem 
élő  gondolatokat. . 

Szívgörcs érheti nemcsak az embert — a gyárat is. 

A csend néha nagy robajt okoz. 

A munkádat társítsad, ne pedig a fércmunkádat. 

Az egyéni tulajdon korlátozása nem vonatkozik az egyén eszére. 

Némely ember csak azt a köztulajdont tiszteli, amelyik az övé. 

Emberi szavakat vársz, olykor azonban csak emberi szavakat kapsz. 

A varázsló olykor csak varázs nélküli ló. 

Az egyik embert képen vágják, a másikat világképen. 

A szegény úgy véli, hogy a kenyér boldogít, a gazdag úgy véli, hogy 
a kenyér hizlal. 

Az egyik ember a haláltól fél, a másik. az  élettő l. 

Ne ess kétségbe, ha csak azok törnek pálcát fölötted, akik alat-
tad vannak-,. 

A nagyon nagy emberi er őfeszítések rendszerint nagyon kicsi kór-
házi ágyon végződnek. 

A lábát 'mosta naponta, holott a lelkiismerete volt piszkos.. 
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Mindig diétán élt, mégis elfogadta a zsíros állást. 

Szavát adta, mert mást nem szívesen adott. 

Ha majd a világon mindent automaták végeznek, a szerelemben 
akkor is megmarad a kézi munka. 

A jó ló is megbotlik, mert ő  is ember. 

Azt hittük róla, hogy sámán, aztán kiderült, hogy csak samesz. 

A kispolgár olykor elég nagy: 

A nagy koponyáról olykor kiderül, hogy csak tökfej. 

Azt hittük róla, hogy fejes, aztán kiderült, hogy csak szájas. 

Addig tiszteljük halottainkat, amíg élnek. 

Az elfoglalt ember szeretne jót tenni embertársainak, de nincs rá ideje. 

Némely ember államtitokként rejtegeti a saját butaságát. 

A szoknyavadászt nem zavarja, hogy n ők nadrágot viselnek. 

Jaj lesz a halottaknak, ha feltalálják az önkiszolgáló temet ő t. 

A legkisebb ember is nagyobb a legnagyobb gyárnál. 

A bajtársak közül a társak lassan elmaradnak, a bajok megmaradnak. 

Bízzunk az emberben, még akkor is, ha f őnök. 

Aki mások boldogságának is tud örülni, el őbb-utóbb gyanússá válik. 

A plátói szerelem akkor kezd ődik, amikor a szerelmesek már fáradtak. 

Egyesek nem nyírógéppel nyírják ki a vetélytársakat, hanem író-
géppel. 

Némely embernek az az egyetlen testi hibája, hogy buta. 

Ha az embert elküldik a pokolba, nem kell mindjárt hazamenni. 

A tyúkesz ű  nem érti a lángeszű t. 

A félistennek a fele sem ember. 

Az ember tisztességesen születik, aztán kezd okosodni. 

Óvakodj attól, aki munka közben köpködi a markát és a barátait. 

Aki soha nem tesz semmi rosszat, el őbb-utóbb gyanússá válik. 

Némely ember csak olyképpen gyakorolhat jótékony hatást a kör-
nyezetére, ha eltűnik. 

A tudós számára a legszebb emberi élmény csak népszaporulat. 

Kevésből is megélhet, akinek sok van. 

Nem az emberek nevetése az, amely humorunkat meghatározza, ha-
nem megfordítva; humorunk az, amely nevetésünket meghatározza. 
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Ne barátkozz azzal, aki két pofontól rózsaszínben látja a világot. 

Előbb kalapot emelt a főnökének, aztán kalapácsot. 

Fohászra vártunk, de fogász jött. 

Irodalmunkban a vakondokok mérik a sasokat. 

Arról, hogy rossz a szíved, nem az orvosi rendel őben értesülsz, ha-
nem a lépcsőházban. 

Nemcsak a gyárnak, a házasságnak is mindig üzemképesnek kell 
lennie. 

Előbb a széltől óvjuk a gyereket, aztán a széls őségtő l. 

IVern a ruha teszi az embert; de nem is a ruhátlanság. 

Az élet életveszélyes. 

Óvjuk szemünk világát, de közben vigyázzunk a szánkra is. 

Jaj annak a kertésznek; aki csak falra hányt borsót termel. 

Az öregséget könnyen elviseled, amíg fiatal vagy. 

Általában azt a fogyókúrát szereti az ember, amely engedélyezi a 
féktelen zabálást. 

Az id ősek védelmét gyermekkorukban kell megkezdeni. 

Ha felelned kell, felelj és ne feleselj. 

Töredelmesen bevallotta, hogy ő  különb mindenkinél. 

Egy törpe nagyravágyásból tíz centivel kisebbnek adta ki magát. 

A nagy feltaláló éjjel-nappal gürcölve feltalálta a rövid élet titkát. 

Némely embernek a disznótoros vacsora az egyetlen szellemi tápláléka. 

Kellemetlen, ha valakinek kis fizetést ígérnek, ő  meg nagyothall. 

Vigyázz a világnézetedre, mert a világ néz. 

Hinni kell az emberben, de nem minden testrészébén. 

Olykor az is erőszakos cselekedetnek számít ;  ha megveregetik a 
válladat. 

Hogy milyen nagy a különbség, a szellemi és a fizikai munka között, 
akkor érzed igazán, amikor nagy pofont kapsz. 

Nem az a kibírhatatlanul zajos munkahely, ahol kiabálnak, hanem 
ahol a hátad mögött összesúgnak. 

Útkeresés az ágyban is lehetséges. 

Hiába vannak testi ismereteid, ha nincs lelkiismereted. 

Az ifjú nemzedék egyik hibája, hogy öregszik. 

Á faképű  embert a barátai rendszerint faképnél hagyják. 
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Némely f őnökhöz • kopogtatás nélkül is beléphetsz, ha nincs a szo-
bájában. 

A gyűlölködéshez sokkal kevesebb er ő  kell, mint a szeretkezéshez. 

Ne veszekedj azokkal, akikkel nem le .het kibékülni. 

Akinek fő  a feje, sürgősen vegye elő  a szakácskönyvet. 

A feljebbvaló olykor lejjebb való. 

Csak addig szidhatod az életet; amíg élsz.:  

Az ember hiába próbál feljebb jutni a szamárlétrán, ha fent már 
tele van szamarakkal.. 

Kockázat -nélkül hallgatni nem lehet: 

Hiába fürdesz folyton, ha a gondolataid mosdatlanok. 

A jövőről olykor csak utólag értesülsz. 

Némely. szerelemnek már kezdetben megvan az'utóí će. 

Az önző  ember kész lemondani mindenr ől, kivéve az önzést. 

Az esnl?er olykor a saját ágyában.eltéved. 

A tárgyilagos ember gyakran tárgytalan. 

A fejvadász csak ott érzi jól magát, ahol vannak fejek. 

Némely ember nagyon szeretne válni, de nincs felesége. 

A m űveltség leheletfinom rezzenetével is lehetsz durva, mint a pokróc. 

A látvány olykor csak azért lenyűgöző , mert csukva van a szemed. 

Az egyik ember briliánssal szerez örömet a feleségének, a másik 
fél kiló túróval. 

A követ éppúgy el lehet dobni, mint az embert. 

Addig támogasd a fiatalokat,. amíg öreg-vagy.'  

Az egyik ember-hírnévre vágyik, 'a másik májáshiirkára. 

A világ közepe olykor csak egy pad a parkban: 

Semmi sem szennyezi úgy városaink levegőjét, mint egyesek jelenléte. 

Az él ősködő  minden erejét megfeszíti azért, hogy niášók • dolgoz'zariak: 

A halottnak az a legfőbb érdeme, hogy élit. 

Az elmegyógyintézet nem célja az embernek, mégis eléri. 

Csak abból lesz ember, aki emberére talál. 	 . 

Az irodalom művészet, de egyéb is. 

Némely író joggal retteg, hogy regényalakjai életre- kelnek. 
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A világot jelent ő  deszkák is olykor csak kerítésnek valók.. .  

Az-. -anya önyvvezető_ nem _tehet arról,..hogy neni :tud "jobbkönyvet írni.  

A humorista nem ápolja a:nyelvét, hanehl  kiölti. 

Az író névjegye nem oka, hogy az,illet ő  írónak nincs - neve. • 

Némely költ ő-:.re.ttenetesnek, tartja a világot;  a világ - meg ő t.  

- -Ez :  a verse  a .csillagokba viszi .fel.: az embert, dé - sajnos egy millimé-
terrel sem tovább.  

Neng az a• nagy. író, aki írásból .él,  hanem akinek az írása' éltet  

A borbély elvéből nem olvassa a szakállas költ ő  verseit.  

Az írócsoport akkor ér valamit, ha egy íróból  úlZ. 

Olcsón ma már csak légvárakat építhetünk.  

Az ember végtelen szomorúságában olykor dalfesztivált rendez.  

Mindenki végzi '  a dolgát ': a hentes levágja a húsdarabot, a kritikus a  

színdarabot.  

Némely költ ő  közölhetetlen verset szeretne írni, de nincs hozzá te-
hetsége.  

.Az idős író nem annyira a művei, mint a műfogsora által vált híressé.  

A modern m űvészet sokkal vonzóbb, mint a modern m űvész.  

Óvakodj azoktól, akik a darabírót darabolják.  

Az író akkor piszkolódik be legjobban, amikor megmossák a fejét.  

Némi különbség kell legyen a kritika és a kézigránát között.  

Némely regény csupa célzás, egyetlen találat nélkül.  

A divatos költő  az utolsó divat szerint utolsó.  

A politikailag hatökör íróról kiderült, hogy él benne egy hetedik  
ökör is.  

Ne higgy annak, aki monumentális alkotás helyett monumentális ás-
kálódással foglalkozik.  

Az egyik költ ő  magasan repül, a másik alacsonyazz csepül.  

Névnapja annak az írónak is van, akinek nincs neve.  

Némely színház nem közönségre törekszik, hanem közönségešségre.  

Némely fiatal író először mindig az unokájának olvassa fel m űveit.  

Az írónak nemcsak a könyvei forognak közkézen, hanem az álmai is.  

Az egyik költő  versei izzanak, a másiké izzadnak.  

A romantikus forradalmár költő  szentül hiszi, hogy a termelési vi-
szonyok az ő  egyetlen versét ől megváltoznak.  
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A kulcsregény megírását bízzuk lakatosra. 

. A rossz írónak csak egy tanácsot adhatunk: írjon remekműveket. 

A nagyszerű  író nem mindig nagyszerű  ember. 

A remekm ű  azért gyanús, mert remek. 

Nagy baj az, ha a kezd ő  művész az alázat terén iš kezd ő . 

Az elfogult . kritikus számára nincs szörny űbb érzés, mint amikor az 
eleve megvetett író m űve tetszik neki. 

Óvakodj attól a műbírálótól, aki .eleve gyűlöli az írót, mégis ír a 
művéről. w5 

Egy tet ű  is lehet regényhős, ha ember. 

Az őszülő  költőnek a versei is rendszerint meg őszülnek. 

Az alkotóról olykor kiderül, hogy csak alkudó. 

Szomorú hely az, ahol lesipuskások célozgatják a humort. 
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GAJDOS TIBOR 

KUTYASORS 

Lassú léptekkel közeledett a meleget sugárzó, rozsdás vaskorong felé. 
Vagy inkább csak cammogott, mert elmerevedett lábai reszkettek, dolga 
meg éppenséggel nem volt _sürg ős és tudta, hogy erejéb ől még telik arra 
`a néhány lépésre, amely elválasztja téli menedékhelyét ő l. Amikor . ,cél-
jához ért, kényelmesen elhelyezkedett, hátát a közeli ház falának, tekin-
tetét meg a valamivel távolabbi gyalogjárda felé fordította. Szemét azon-
ban rövidesen lehunyta, nem volt kíváncsi senkire és semmire,, alamizs-
nát sem várt, a hancúrozó gyerekek nem érdekelték, a guruló labda sem 
izgatta, és úgy vélte, hogy most már senki sem rúg majd oldalába. És 
ha megrúgják? Ha fáj? ... Most már az se baj. Számára már minden 
közömbös. 

Hat meleg és hat' hideg évszakot megért' életében látott ő  már sok-
kal rosszabb sorban tengődő   kutyákat, olyanokat, amelyek még kölyök-
korukban sem éltek biztonságban és ellátottan, hanem ahogy lábra kap-
tak, máris kitették sz űrüket és maguknak kellett gondoskodniuk létük 
fenntartásáról. Gazdátlanul, magukra' hagyva barangolták utcáról utcára, 
szemeteskannától szemétdombig, hogy kikaparhassák nyomorúságos élel-
müket. 

Neki legalább volt gazdája, jó gazdája, aki házikót is tákolt neki, 
ami megvédte es ő től, széltől és fogcsikorgató telekben volt mihez hátát 
támasztani ... És etette, minden nap megetette. Nem b őségesen, nem is 
mindig olyan hulladékkal, amilyen neki ízlett, de a nagy éhséget nem 
ismerte. Néha csontot is vetett neki a gazda, ha akadt a házban, mert 
annak sem volt gyakran húsféle az asztalán. Szegény ember volt az ö 
gazdája, de jó ember, aki éjszaka mindig 'leoldotta a láncról ;  hogy sza-
badon ugrálhassa körül a kerttelen udvart és ugathasson a kései járó-
kelőkre meg a holdra, amelyt ől nagyon félt, különösen ha megtelt. 

És volt egy gyerek is a házban, aki ügyetlenül játszott vele, olykor, 
ha nem értették meg egymást, meg is rúgta, de azért ő  nem haragudott, 
nem vicsorította rá a fogát, még csak nem is sz űkölt, nehogy a gazda 
meghallja és megbüntesse esetleg kis pajtását, akire mégiscsak szüksége 
volt. Jó volt minden és szép volt minden, egészen az ötödik nyár dere-
káig ... akkor egyszerre minden rosszra fordult. A gazda egy napon fog-
ta az asszonyt meg a gyereket és rengeteg cókmókjával együtt kocsira 
tette őket. Apránként mindent elhordott a ház tájáról, még a kerítés 
léceit is összedarabolta és elvitte. Minden üresen kongott körülötte, csak 
ő  maradt egyedül házikójával és láncával, amelyr ől egy napon gazdája 
végleg leoldotta. Ez még nem is volt olyan kibírhatatlan, mert szabadón 
ődönghetett az üres szobákban, átmászkálhatott a szomszéd udvarába, 
még az utcára is kimerészkedett, ahol barátságokat és új ismeretségeket 
kötött. A gazda naponta eljött és ételt meg vizett tett elébe ... Szokatlan, 
de furcsa élet kezdete volt ez, amelyben csak a magány meg a ház nagy 
csöndje zavarta. 

Egy napon jöttek azok az idegen emberek. Ellepték a házat, föl-
másztak a háztet őre. Bontották a kéményt, leszedték a tet ő  piros csere-
peit és nagyon lármáztak. Amikor ettek, nem zavarták őt el, sőt, jut-
tattak neki néhány falatot. De a gazda nem jött többé. Most már csak a 
házbontó emberek alamizsnájából élt. Mégis, volt társasága, nem gyö-
törté az egyedüllét. Olyan emberek vették körül, akik csak nagy ritkán 
dobálták meg görönggyel vagy cserépszilánkokkal. Este egyedül maradt, 
de nem csavargott él, őrizte az egyre fogyatkozó romházat. Faházikóját 
ugyan fölrúgták, de szerencséjére jó id ő  volt és meghúzódhatott a tégla-
rakások tövében. Végül ezek a bontó emberek is elt űntek. Helyettük egy 
nagy, lármás gép jelent meg és elsimította a romok helyét. Az egykori 
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pince lejáratánál mégis maradt egy üreg, melyben. meghúzódhatott: A gép 
is elment és sokáig nem jött senki, aki néhány falatot vethetett volna 
elébe. Már gyötörte az éhség, amikor ismer ős hang szűrődött be odú-
jába. Azonnal tudta, hogy gazdája szólítja és örvendezve ugrott ki bú- 
vóhelyérő l. Körülugrálta az embert, aki mégis visszajött hozzá, úgy, ahogy 
mindig hitte és remélte. Ételt hozott egy lábosban, jó meleg ételt. 

Talán minden jóra fordul és úgy él majd mint régen. Gazdája visz-
szaál.lítja helyére a házát, meg. nyakára teszi a láncot. Mégsem lesz be; 
lőle kivert kóbor kutya. De bizony csalódott. Aznap ugyan jól megtöm-
te a hasát, két-három napra valót is megevett, a gazda meg is simogatta,, 
szólt hozzá néhány szép szóval, aztán elment és soha többé vissza nem-
jött. Mégis szerencséje . volt, a szemétdombok tájékát is. elkerülhette a 
következő  időben. Mert a szemben álló nagy, fehér házak lakói fölfe 
dezték elhagyatottságát és ételmaradékokkal látták el ő t meg a szomszéd 
két kutyáját, mert .azoknak a gazdái is elköltöztek, a házat •pedig ott is. 
lerombolták. Az viszont rossz volt, • hogy odúja megtelt es ővízzel és csak -
a-.-földtúrások tövében pihenhetett meg. Észrevette, hogy a •maradékokat 
hozó asszonyok meg gyerekek félnek t őle, mert hát nagyra is n őtt, fogai 
kissé kiálltak, szőre pedig nem voltmár olyan sima és fényes,. mint 
egykoron. Ezért, amikor látta, hogy jönnek pártfogói, visszahúzódott a-
telek távolabbi sarkába és ott várta be, mig leteszik a neki szánt eledelt. 

Lám, a. gazdája- végleg elhagyta, de abban a nagy házban jó embe-.  
rek., élnek. Nincs -  egészen elhagyatva, nem •kell kóborolnia, megélhet - 
régi. ház környékén. Élhet, így, ahogyan él; ha már a régi napokat el 
kell felejtenie. 

. Így múltak el a meleg nyári hónapok feldúlt tanyája helyén, amikor 
egyszerre megint emberek sokasága lepte el a környéket. Sok téglát. 
hoztak, meg újabb gépeket, és ásni kezdtek. Minden búvóhelye odalett, 
a békés életnek hirtelen vége szakadt. Építettek ott sebtében egy kunyhót,. 
abba betelepedett egy id ős ember, de az az ember kutyát hozott magával; 
őket. meg egyre csak zavarta, és szidalmazta. 
.- De kitartott az egykori házhelyen; a nagy ház .  emberei sem féled 

keztek meg egészen róla és valahogy megélt. Megélt addig, míg nem jött 
el a tél, a dermeszt ő  hideg, és kénytelen volt menedéket keresni. Akkor 
fedezte fel ezt. a meleg korongot a nagy ház tövében, egy üreg fölött. 
Nappal mindig elhagyta ezt a födetlen, de a tél hidegét ől védelmező  .ott-
honát, elkószált az iskolák és óvodák tájára, hogy fölszedje a gyerekek 
uzšönnájának morzsáit, maradékait. Némelyik kezéb ől is• kapott néhány 
falatot, az ilyeneket elkísérte egészen a házuk kapujáig, de ott -  :aztán 
mindig meg kellett állnia, mert a kapuk, kicsik és nagyok, üvegesek vagy. 
lécből ácsoltak, mindig becsukódtak el őtte. . . • 

- Olykor valamelyik jó tekintet ű  felnőtt emberhez -  próbált csatlakoz 
ni,..de azok meghiúsították kísérletét. Az egyik elzavarta, a másik megsZö• 
köti tőle — senkinek sem kellett. Pedig de szeretett volna gazdát találni, 
hogy ne. kelljen árván kószálnia, hogy őrizhesse valakinek az álmát. A 
láncot. sem bánta volna, akármilyen rövidre fogják is a nyakán.• Csak 
legyen valaki kutyája, tartozzon. egy, csak egy emberhez. Úgy, mint 
egykor.. 
• • • •• Mégis kihúzta azt a kutyának sem való telet. Bundája rongyosra 

vedlett, teste lesoványodott, lábai egyre merevebben léptek. Mikor újra 
kizöldültek a fák, már nem feküdt a meleg korongra és nem ténfergett 
az iskolák táján, ahonnan végül is elkergették az emberek. Kénytelen volt a 
szemétdombok környékén turkálni, orrával megemelte a kannák föde-
lét, amely meg is ütötte néha. És akkor jöttek azok a fura külsej ű  ern• 
b.erek,• akik maguk is a szemétbe turkál.tak,. őket meg bottal zavarták, 
mintha sajnálták volna t őlük az. amúgy is ritkán lelt csontot. Megkísérelt 
ezekhez az emberekhez csatlakozni, hiszen t őlük megértést . remélhetett 
De nem, a: szeméttúrók kegyetlenebbül üldözték, mint bárki más.. 

Hiába volt szép ;  meleg idő , éhezett. És -  egy napon m.ég.:.a..szemetes 
kannák' is eltűntek, helyébe. hatalmas,. számára hozzáférhetetlen ládákat. 
helyeztek el. Ezeket csak az emberek, a szemetet kidobáló és a s -zenlét- 
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ben vájkáló emberek tudták kinyitni. Hát minden "ember ellene fordult? 
Már senki sem jó, egyik sem könyörületes? Mind eltaszítja, pedig ő  szol-
gálni, csakis szolgálni kívánta őket. Most meg az utolsó lehet őségétől is 
megfosztották. 

Lehullottak a fákról a levelek. A korong a nagy ház tövében mele-
gedni kezdett. Ennivaló csak nagy ritkán akadt. Csúnya, sovány kutya 
lett, az emberek nagy ívben elkerülték. Ha mégis közelükbe férk őzött, 
kirúgtak bordái felé. A korong egyre melegebb lett, belseje meg lassan 
hűlni kezdett. Az éhség már nem is volt annyira elviselhetetlen. Nem 
is kereste az eledelt. 

A koronghoz vánszorgott, kényelmesen elhelyezkedett ... pislogott - a 
járókelők felé, majd lehunyta szemét és nemsokára álmodott. A házá-
ban volt, a régiben, gazdája ételt tett elébe egy edénybe, de ő  nem nyúlt 
utána ... Már álmában sem kellett neki semmi. Egyszer-kétszer felnyüszí-
tett, majd mély sóhaj hagyta el a testét. Már nem is álmodott. 
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KÉZFOGÁ SOK  

IVAN PAN ČIĆ  

HALLOM AZ ÁLMÁBAN A ROTHADÁST 

 

hallgatom 
a jobb oldali fogamban 
szétfolyok 

eső  hull 
és alkonyul 

életem menekül 
a berendezéstő l 

a képbég 
verebek röppennek 

minden éget 
a jobb oldali fogamban 
a semmi n ő  

 

sohasem eléggé szám űzött 
házam 
örökölt 
házam 
világvégi 
házam 

benned az ősz tincs 
nyarat 
és minden gonosz tettem 
és minden gondolatom 
az otthontalanok 
összekeveredtek 
a viharban 

majd akkor 
ha megjelölt a halál 
benned 
a semmi látszik . 
rokonná váltál 
akit megt űrnek .. . 

 

szemedb ől a város kandikál 
a vállak során 
szekér 

a táj toroklatában 
fekete nap ... 
testem belen ő tt 
a zöld kukoricásba 
pupillámban • 
vonat kígyózik 
és puska dördül 

gondolatokba repülnek a fácánok 
őz fut a félelem el őtt 
égtől nehezült lábak 
a halál csöndesén esőzik 
a szántáson 

az égen 
a világ szíve 
dobog 

 

itt 
úgy várják 
az embert 
mint a rokont 
mint a vasútállomás 
melynek vonatai 
ismerik a világ városait 
itt 
várják 
az embert 

a megszokott élet kapuja 
a hegyekbe 
és a sirályok nagy vizeire 
indul 
emberek ülnek egymás mellett 
és a tükörhöz vezetnek 

itt 
az ember hallgatni tanul 
meg járni 
és látni 
a meg nem szülteket 
hallani 
a némákat 
sejteni 
teste körvonalát 
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itt 
tantárgyként 
tanulmányozzák a tavaszt 
és a lapály szeleit 
itt 
a fényévek 
az izmok lankáin 
pihennek 

itt 
a közös hallgatás 
virágot fakaszt 
itt 
az ember a mosolyba 
és a csend hullámaiba 
nyújtózhat 

itt 
mindenkit ől elvárják 
hogy az ég el őcsarnokában 
kiállítást rendezzen 
itt 
az utak szeretik az utast 
itt 
úgy lehet 
létezni 
hogy az ember nem is tudja 
itt 
a szél 
éjszakákat és álmokat 
söpör 

5. 

az évekb ől tengermellék n ő  
és kilátás az ínségre 
a délután ölében forrongó bozót 
a szerpentinek kanyarában 
a történelem gyorsuló moraja 

gyermekkori emlék 
támaszkodik a ciprusra 
a nappal torkában fagyott láva 
a levegő  pórusai 
illatban lebegnek 
Chopin zongorájának muzsikája 
a vágyban 

kezem a tengert 
és a ködszitálást tartja 

a különböző  születetlen 
gyerekek sokasága 
a holnapba les 
a napból a nappal nagy szemébe 
aranypor hull 

balra 
egy ember hajóvá válik 
a másik 
söprűvé 

az idők tengere 
sétányt sirat 

6. 

add a kezed 
halálom 
hogy a szó vezessen 
hogy a holnap el ne szökjön 

itt ahol a folyók 	• 
melyek talán nincsenek 
kezd ődik a barátság 
mítoszok fénylenek 

add a kezed 
halálom 
hadd vadásszunk napokra 
létezzünk tovább 

hallom az almában a rothadást 
hallom a versben a rothadást 
és te itt vagy holnapra 
és egészen közel 
és egészen távol 

hallom 
a percek téged' zakatolnak 
mind távolabb 
az összes izmok 

az izmokból madarak virágoznak 
a bőrön 
te a csontokban 
a velőben 
melyb ől a szülőket kitalálták 
melyb ől falvak és városok n őttek 
melyb ől barátok lettek 
melyb ől remegés lett 

melyb ől a dolgok 
körvonala keletkezett 
melyb ől az űr létesült 

hallom az almában a rothadást 
hallom a versben a rothadást 
téged haltak testem határán ... 

MOLCER Mátyás fordítása 
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VLADIMIR KIRDA BOLHORVES 

A VARÁZSFOLYÓ 
REGÉNYRÉSZLET 

Hadnagy asztalán megcsörrent a telefon, a kagylót egy pillanatra, amíg 
fel nem ismerte a drót túlsó oldalán jelentkez ő  hangot, a . i;;üléhez 'tartotta, 
majd kimért, beidegzett mozdulattal., egy röpke pillantás kíséretében, a 
válla fölött átnyújtotta fiatalabb. kollégájának. 

Bordjoški mester jelentette: Vislavski elvtársnak,- hogy '.a fali ---.Csempe 
gépsoron a rendesnél. nagyobb méretekben pattogzik . -_zolnán č , 'megkérte,  
hát, hogy lehet őleg. valamelyik laboros elvtárssal együtt jöjjön le - -és •néz-
ze meg, mi a baj. 

Alek felhívta Domonkost,-'továbbította Žare mester üzenetét, s meg-
állapödott vele;• hogy .majd-lent . a gépsoron találkoznak. Odalent Žáré még 
egyszer elmagyarázta Domonkos - -mérnöknek, mi a probléma;; kifejtette a 
saját véleményét, hiszen 'el őfordult már ilyen eset, Domonkos mérnök :meg-
hallgatta, néhány mintát magához vett, és ezzel a beavatkozást, .legalábbis 
azt a részét, ami egy ütemi technológusra tartozik, befejezettnek lehetett 
tekinteni. 

Ahogy Don-ionkossal 'együtt - az irodába visszatérőben elhaladtak . áz 
elektroporcelán géppór mellett, Alek egyszer csak-_hallja ;  : hogy;  Stole Gačić  
szólongatja. Elnézést kért Domonkostól, majd Štole munkapadja felé Vet-
te lépteit,; .' :.. 

ižt "á hét meg' a 'nyol ć, amióta Hadnagy első  számú'munkátársa 
lettél, le se köpöd•á niunkásosztályt, mi? — harsogta Stole, miközben hosž-• 
szan rázogatta Hadnagy éls ő  számú munkatársának jobbját. — Mit hallok, 
Rakić  meg Ante elsején mennék? . Na és hol kapnak beosztást? 

Rakić  a tervezőirodában, mint egyszerű  tervező , Ante pedig lap-
szer lesz a téglagyárban. 

Mile Ivić , Stole' • gépszomszédja, közös szekrénykéjükb ől kávésčséstié-
ket vett elő  és odament Erzsike kerekes pultjához, amely á termet' ke-
resztező  fő  járdaközben állt.. Az ötperces, nem hivatalos kávészünet az 
elektroporcelán gépsoron iš divatba jött. A csoportosuláshoz most oda-
csatlakozott Hallgató Pista is, egyik kezében a kávéscsészét, a másikban á 
cigarettáját tartja, közben kortyolgatja a kávét, pöfékel, .es mosolygós 
arccal figyel.. Jól megtermett, markos nagy legény, de amilyen áldott jó, 
természete vaü," éppolyan komisz. is tud lenni. Azokra a lomha párásztba-
kákrá emlékeztet.. a háborús filmekb ől, azokra: a .széles hátú,: `er ős szügyű . 
vasgyúrókra, akik csúkaszürke. egyenruhában, páncélsisakkal a nagy .fe- >  
jükön, lassan, majdhogynem közömbösen vonszolják magukat a sárban, 
pocsolyában, lövészárkokban, hogy aztán, amikor eljön az ideje, ők legye= 
nek az ágyútöltelék, bá kell, szuronyt szegezzenek és öljenek, öldököljenek ;  
lelkiismeretes alapossággal és gy ű lölet nélkül, mígnem őket is le nem szúr-
ják. Az ellenség szúronya vad erővel döfi át a szürke -köpenyt, a ztxbboriyt, 
pulóvert, inget, trikót, és elmerül a sz őrös mellkasban vagy á nagy puha  
potrohban-.' -Aztán minden bizonnyal sokáig és b őségesen véreznék, árrög 
el nem száll belőlük az élet. Otthon pedig -  a. -asszony és 'a' gyerekét 'mit-
sem sejtenek róla, hogy az- apjuk.... . 

Hallottad, Stole? — kincsított rá Hallgató. — Olvasd el, mit ír a 
Kollektíva. 

Majd Alekhoz fordult és faggatni kezdte, mi újság a normák körül. 
Alek neki is elmondta azt, amit az imént Stolénak elmagyarázott. Id őköz-
ben Mile Ivić  megjött a kávéval. Átnyújtotta Stolénak a csészét, majd ki-
vett egy cigarettát az odakínált pakliból. Alek is kivett egyet, utána kör-
ben meggyújtotta mindannyiukét. 
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Vislavski elvtárs nem kér kávét? — kérdezte Mile. 
A, nem, én már megittam a részemet odafönt. Különben csészém 

sincs. 
Mile rövid nevetést préselt ki az orrán és hörpintett a kávéjából. 

Szikár, mint az agár, egy fakósz őke hajtincs lóg a homlokába, szemüveges, 
intelligens, de gyenge testalkatú ember, különösen ha összehasonlítjuk a 
robosztus Hallgatóval, aki mellett áll. Nekem, mint minden szerény em-
ber, rokonszenves. (Mindenki azt becsüli, amije nincs.) Ama „katonai" tí-
pusrendszerezés szerint ahhoz a nyiszlett, ügyefogyott, rövidlátó, cvikke-
res értelmiségi emberfajtához tartoznék, aki még a fronton is örökké a 
könyvet bújja, s aki rendszerint az els ők között fut rá egy aknára, szalad 
neki egy sorozatnak vagy gránátnak. 

.. Meg hát különben is, nincs nekem annyi pénzem, hogy minden 
percben kávézzak. Én is a munkásosztályhoz tartozom, ha Stole nem is 
ismer el munkásnak. 

Mile meg a másik kettő  ismét elmosolyodtak, de most már egészen 
kényszeredetten. 

Jaj, csak a pénzt ne emlegesse ... a múlt hónapban legkevesebb 
öt ezressel megvágott. 

Alek lenyelte a gombócot. Egy pillanatra testi gyengeség fogta el, 
lelkére meg szomorúság súlyosodott, és úgy érezte, váratlanul az ősz ól-
mos szürkesége sompolygott, be a gépterembe ... Ha ezt Stole, vagy akár 
Hallgató mondja, nem ért volna olyan fájdalmasan. De ha már egy Mile 
Ivić  is  morgolódni kénytelen, aki pedig szintén rokonszenvez velem, s őt 
tisztel is, akkor... 

De hát mit csináljunk, Mile? — felelte mosolyogva, vállvonogatva. 
— Marić  is mondta a tegnapelőtti dolgozókgyűlésén, hallottátok: a normá-
kat reális keretek közé kell szorítani. Néhol csakugyan elvetettük a suly-
kot. Vannak műveletek, ahol negyvenszázalékos az átlagos túlteljesítés. 
Tehát az átlag, nem a csúcsok! A csúcsteljesítmények elérik a kilencven 
százalékot is normán felül. 

Jól van, na, rendben van ... ahogy mondani szokták, ugye ... Csak 
szorítsák vissza a normát reális keretek közé, ugye. De már megbocsás-
son, Vislavski elvtárs, mért van akkor az ... mért nem emelnek a kategó-
riáknál? Mondjuk, mért ne lehetne a kategóriákra rászámítani? Most hal-
lom, új szabályzatot állítottak össze odafönt ... 

Igen, új szabályzat készült, eszerint a kategóriákat ezentúl nem a 
mutatószámok és a Módszertan alapján határozzák meg, hanem a sza-
bályzat leírja az összes munkálatokat és m űveleteket, amelyek a terme-
lésben előfordulnak, és mindegyiket megfelelő  csoportba sorolja be. Ezt 
különben a legújabb műveleti leírásokból maguk is láthatják. Eddig min-
den kategórián belül bizonyos fesztáv volt, ett ől eddig. Ez most megszűnt, 
s helyette meg van állapítva: a kategória értéke ennyi meg ennyi pont, 
sem több, sem kevesebb Nos, hát ez a különbség. Lényegében, többé-ke-
vésbé minden maradt a régiben, csakhogy a normázón őknek most köny-
nyebb az elszámolás, ezenkívül a technológusok sem igen tévedhetnek a 
műveleti kategóriák meghatározásánál. 

Érti Mile, miről van szó, hogyne értené, hiszen a géptermet is tájé-
koztatták már a minőségi normázásban beállt változásokról. Csak éppen 
szeretett volna valami újat hallani, valami javulásról az ő  és társai szá-
mára, de hát, sajnos, nem vagyok Télapó. S én Mile barátom, Télapó nem 
is fog eljönni, amíg — mint Stole mondaná — a tenyerünkbe nem köpünk. 

Nincs mit várnunk, Mile, ne is várjunk olyan javulásra, amely 
majd az égből pottyan. A kategóriák nagyjából megmaradnak ;  a normatúl-
teljesítéseket pedig az előírt keretekbe kell ágyaznunk. Az esélyünket nem 
abban látom, hogy ki-ki magának kaparjon, hanem abban, hogy valameny-
nyien nekiveselkedjünk a munkának, s hogy az üzemben minden hónap-
ban emelkedjen a pont értéke. Ez a mi irányvételünk, s ez vezet célhoz! 

Milét, úgy látszik, nem nagyon hatotta meg az én váratlan érzelemki-
törésem, ismer ő  engem, és ismeri az ilyen szónokokat is, de hát mi mást 
tehet, leszegi a fejét és fölényesen mosolyog. Könny ű  nekem zöld ágra ver- 
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gődni Milével. Hallgató azonban- már nagyon kacsingat Stoléra, ez meg ... 
Csak te nyesegesd a normát! Én megmondtam neked, és most is 

mondom: és mindig ötven százalékkal fogom túldobni, még ha a fejed 
tetejére állsz is! Hát észnél vagy te, pajtás, tudod te azt, hogy ezzel a 
gyakori nyírbálással fékezitek a termelést? Igen, pontosan így, . fékezitek 
a termelést. Vannak m űveletek, amelyekre a normák valóban jócskán 
komótosak, vagy hát nem is annyira a norma a komótos, hanem inkább 
nekem van több kedvem a munkához. De nem akarom túler őltetni ma-
gam, testvér, nem én! Minek er őltessem magam, amikor úgyis tudom, le-
gyen .csak. egy kicsivel nagyobb a túlteljesítésem, . mindjárt lefaragsz bel ő-
le: Amaz a. másik meg csak:: „A .tervet, elvtársak, a tervet teljesítenünk 
kell!" No és akkor hol van ebben a serkentés, kérdem én?! A szentségit 
neki, minden kitöltött gyártási lapot ők azonnal fölvisznek és törik a fe 
jüket rajta. A- túlteljesítés meg amint nagyobb tizenöt százaléknál, cap, 
lenyisszantják. Ahány gyártási lapot kapok, mindig .más az id őelőirányzat, 
más a norma. :  Pedig ugyanazt a műveletet és sorozatot csinálom, mint 
egy hónappal ezelőtt. Melózok itt helyette, megkeresem neki a betev ő t, ő  
meg .. 

Miért, hát mit képzelsz, minek vannak ők itt? 	szinlelt csodálko- 
zást a minden hájjal megkent: Hallgató. — Még hogy dolgozol helyettük, 
mi? Ők viszont gondolkoznak helyettünk, testvér! Nem így van, Vislavski 
elvtárs? — S Hallgató Alekra is ráhunyorított. 

A szentségit —folytatta folytatta Stole .harsogva, pattogva —; van itt egy 
pasi a különleges elemek gépsorán, már,. -jó néhány apró szerszámot kia-
gyalt és megcsinált. Azaz, egyik kollágája csinálta meg neki a gépterem-
ben, úgy suba .alatt, munkaidőben. Emez csak fölrajzolja egy staniclira, 
hogymint képzelte - nem kell neki hozzá se körz ő , se vonalzó, se mérnök, 
se technikus —, amaz a másik meg akkor megcsinálja. Ezeknek šegítsé-
gével kétszer olyan gyorsan elvégzi a munkát, mint ahogy a norma el őírja. 
Mostanában még egyet csinált ;  de csak á ipásodik műszakban dolgozik 
vele, amikor Bordjoški meg Vörös nincs itt. A szerszámot pedig nem adja 
senkinek a kezébe, még megnézni sem. Egyszer, régebben, hasonló módon 
meggyorsította a munkát, a szerszámot megmutatta Májernek meg Had-
nagynak; azok meg cap, lecsaptak rá! Májer lekopírozta, hozzátett két-há-
rom csavart és ezzel rendszeresített szerszámot ćsinált belőle, Hadnagy 
fölemelte a normát, és kész, mintha mi sem történt volna. Pedig tudni kell, 
hogy nemcsak a szerszám dolgozik; az embernek is kétszer annyi anyagot 
kell megmožgatnia. Idősebb emberrő l van szó, belegebedt szegény. Az, 
kapott valami kis jutalmat, de . három hónapig udvarolt érte Raki ćnak meg 
Vidićnek, aztán odalökték neki ,, mint az alamizsnát ... Hej; legkönnyebb 
a normát megnyirbálni! 

Stole kihörpintette az utolsó korty kávét, ,aztán a csészéjét odatette 
a szekrénykére. Mil :e a padlóra sütve a szemét, szábó .dva .mosolyog: Hall-
gató Pista pedig a maga bels ő  taktusára rázza a lábát, és érdekl ődéssel 
szemléli Vislavskit, ugyan mit mond minderre. . 

Ezt én már neked többször iš elmagyaráztam — kezdte Alek, és 
most egyenesen Stoléra nézett. — Nem arról van szó, hogy a normákat 
bárki is azért szigorítja meg, mert úgy :  tartja a kedve, vagy tudom is én, 
miért, hanem az igazi destimulálás az, amikor különféle mesterkedésekkel, 
vagy a téves, illetve túl laza normák révén, az emberek nagy túlteljesítése-
ket érnek el. Ez aztán téves képet ad termel őkapacitásainkról is, és ahogy 
veszed, mindenképpen káros. Ezért jó, ha maguk iš együttm űködnek a tech-
nológussal, hogy elvégezzük a szükséges kiigazításokat és helyesen állapít-
suk meg a normákat. Há pedig ez -  meglesz, akkor ki-ki 'fogja meg a munka 
-végét, és majd aszerint keres. Ha kell, minden sorozatot, minden m űvele-
tet stopperórával fogunk lemérni, de . a normákat mindenképpen helyes 
mederbe kell terelnünk. - Most is, mint ahogy Marié igazgatónk, mondaná, 
az összes gócokon radikális beavatkozások történnek, mi is err ől beszél-
gettünk az imént ;  ezért egyszer már: a normázás problémájára is pontot 
.kell tennünk. 
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Azt, azt, pontot, méghozzá stopperórával — helyeselt lelkesen Hall-
gató, miközben sűrűn hunyorgatott a másik kett őre. 	Nézzétek csak meg 
jobban, elvtársak, meglehet, hogy a mi technológus elvtársunk zsebében 
is stopperóra lapul, és azt az id ő t is stoppolja, amíg itt szórakoztat ben-
nünket. 

Csak csinálja! — vetette oda Stole harciasan. — De vigyázzon, 
nehogy úgy járjon, mint egyik kollégája a múltkor. Ante, még amikor ter-
melésvezető  volt a táglagyárban, azt mondják, ha kellett, ha nem, szerette 
mindenbe beledugni az orrát, macerálta az embereket. Le-fel sétafikált az 
üzemben, a zsebében stopperóra. Mígnem aztán egyszer Ljubiša Stojkov át 
nem látott a szitán. Elkapta a kezét, kirántotta a zsebb ől, aztán ki a stop-
perórát is. És neki a torkának: „Az anyád hülye istenit, te piszokfészek!" 
Ante rákvörös lett ... Hát igen! Ljubiša akkor valami kiérdemesült zúzó-
gépen dolgozott, amely szíj keréken keresztül valahonnan a padlásról kap-
ta a meghajtó er őt. No és mivel Ante azontúl nem mert az üzemben lábat-
lankodni, fölment a padlásra és a transzmisszió nyílásán keresztül kukucs-
kált le, hogy mit csinál Ljubiša. Amíg a macherok rá nem jöttek erre is. 
Fogtak egy jó összemarék port meg hulladékot, és bevágták a nyílásba. 
Ante pofájába. Föl is ment az öreg Huberthoz, az akkori igazgatóhoz, azt 
mondja, ezek cseszegetik. Az öreg Hubert elgondolkozott egy kicsit, ismerte 
Antét, mint a rossz pénzt. „Hát annyi baj legyen", mondta. „Nemsokára 
úgyis új zúzót kapunk, a transzmissziót kidobjuk a használatból; a lyukat 
becsukjuk." 

Stole cimborái jót derültek Hubert szellemességén, nagy élvezettel 
engedték át magukat a nevetés örömének. Alek is velük nevetett, de aztán 
búcsút intve, sarkon fordult és otthagyta őket. 

Még mindig ott harsog a nevetésük a hátam mögött: Nevetnek, de 
azért egy kissé engem is kinevetnek ők. Mindenféle vitákba bocsátkožom 
velük, összehordok hetet-havat, ami eszembe jut, és az eredmény? Elját-
szom azt a kis tekintélyemet is, amire pedig szükségem volna közöttük. 
Legjobb, ha az embereket tisztes távolságra tartjuk magunktól, ha ... Eh, 
ugyan, tekintély! Mi az ördögnek az nekem! Én csak ideiglenesen vagyok 
itt, én még nem találtam meg a helyem... 

Meleg, csapadéktalan, borús nyári nap, homályos, tejes fátyol maga-
san a gyárudvar fölött, piszkosszürke t űzfalak körülöttem. Alig észrevehet ő  
porréteg az igazgatósági épület hátsó bejáratának ajtóüvegén ... Lassú lép-
teim visszhangja a lépcs őházban, visszatérés a m űszaki előkészítő  osztályra. 

Fáradtan a székébe roskadt, egy ideig a semmibe bámult, majd a 
kezébe vette az A-3-as formátumú, kivonalazott fénymásoló papírt, és bele-
mélyedt. ÁTTEKINTÉS AZ 1966. ÉVI KAPACITÁS MEGTERHELÉSÉR ŐL. 

BORBÉLY János fordítása 
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ÖRÖKS ÉG  

KOLOZSI TIBOR 

VERSED NAGY KŐ ... 
DEBRECZENI JÓZSEF HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJÁRA 

Egy esztendeje, hogy eltávozott az él ők sorából Debreczeni József, a köl-
tő , aki ugyan hosszú betegség miatt egészen elszakadva élt t őlünk, a fő-
városban, de egy volt irodalmunkkal: a kilombosodó jugoszláviai magyar 
irodalom egyik úttörő  irodalmára. 

Emléksžem, el őször a Bácsmegyei Napló egy almanachjában talál-
koztam a nevével a Házmesterék Ilucija című  novella írójaként, s ez az 
elbeszélés — legalábbis hangulatában — azóta is itt él bennem, és egy 
kicsit belőle érzem kilombosodni egész további irodalmi munkásságát. 

Talán van is valami megmagyarázhatatlan ellentét irodalmi stílusa, 
könnyed eleganciájú tollkezelése és sziporkázó szellemessége, valamint 
műveinek borongó hangulata között. Igaz, háború utáni irodalmi munkás-
ságára letörölhetetlenül rányomta bélyegét a fasiszták auschwitzi halál-
tábora, amelynek ő  maga is szinte csodálatosan megmenekült áldozata 
volt, s ezek az emlékek nyomasztó súllyal nehezedtek lelkére és irodalmi 
műveire, verseire és prózájára is. A Hideg krematórium regényszerű  visz-
szaemlékezései, a Tündökl ő  tájon, a Vacsoracsillag és a Dal legyen a jel 
gordonkahangon zeng ő  verssorai egyaránt „tízezerszeres kicsinyítésben" 
megírt ars poeticájának vallomását sugározzák: 

Versed nagy k ő, hogy érezd: tőle véged, • 
Sapkád leüti, úgy ver fejbe téged, 
De felszeded és mást most fejbe versz ám! 
Igen, a vers az legyen: kínzószerszám, 
Mitől a véred bőrödre ragad. 
S egy egész Szent Inkvizíció 
Te légy magad! 

Nem pesszimizmus ez, hanem harcvállalás. A költő  és író elszánt harc-
vállalása a világot fenyeget ő  rossz, a fasizmus rémképe ellen, a költ ő  ki-
áltó szava, olyan harcos humanizmus, amely egyrészt az író-emberi termé-
szetéből, másrészt nyomasztó élményeib ől merítette harci kedvét és kímé-
letlen gyűlöletét a sötétség, a halál világa ellen. 

Hosszú ideig volt súlyos beteg, még kimozdulni is alig tudott belgrá-
di otthonából, mely ott volt egészen az állomás közelében, de ez a halál 
világa elleni küzdelem nem is saját életféltéséb ől fakadt. Amikor egyszer-
kétszer jártam nála régebben, kilépett egy kicsit zárkózottságából, és tu-
dott egészen emberközelbe kerülni. Akkor is, amikor egyik színpadi m ű-
vének belgrádi bemutatóját néztük végig együtt, és akkor is, amikor a la-
kása alatti étterem egyik asztalánál csevegtünk el a t őle oly távol zajló 
irodalmi életről, amelynek ő  betegsége miatti félreállása miatt nem lehetett 
aktív réšzese. 
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Herceg János azt .írta róla egy esztend ővel ezel ő tt, amikor" az Üzenet 
lapjain búcsúzott t őle, hogy zárkózott természet ű  volt. Ez a zárkózottsága 
azonban nem jelentett szándékos félreállást. Ha távolról is, elválaszthatat-
lan részének érezte magát a jugoszláviai magyar irodalmi életnek, és álta-
lában az irodalomnak — minden esetleges sérelme, megbántottsága, csaló-
dottsága ellenére is. Számára az volt a fontos mindig, hogy adjon valamit. 
Valami versbe foglalt „nagy követ", mellyel önmagát sem kíméli, hanem az 
egész emberi nemet veszi célba a humánusabb emberi élet elérése érdeké-
ben. Amikor versbeli „önéletírásában" visszatekint elmúlt esztendeire, ak-
kor is azt kérdezi, önmagát marcangolva: 

Több voltam-e a nyájnál, jobb-e? 
Temettem-e életre egy magot? 
Már nem tudom. Hová ezüst szél dob be, 
Megmondják holnap majd a csillagok. 

Egy esztendő  telt el immár a költő  halála óta, s emlékez ő  bizonyko-
dással elmondhatjuk: a csillagok igenl ően válaszolnak kérdésére. 
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ÉGTÁJ  

HERCEG JÁNOS 

ÚTKÖZBEN 
HELYTÖRTÉNETI JEGYZETEK 14. 

Kicsit talán túlságosan bele is feledkezett a múltjába Nemesmilitics. Ezért 
volt, hogy hosszú időn át nem gondolt a jöv őjére, s miután más falvakban 
gyárak épültek és a földeken ipari növényeket termeltek, itt sokáig meg-
maradtak az élet apáról fiúra száló szokásai és törvényei mellett. Csak a 
fürdő  volt új, idegeneket vonzó létesítmény. De az is inkább a vendégl ő-
jével lett csábító, minthogy a teraszán cigányzene szólt, s uzsonnára ku-
lent kaphatott a vendég — amelyet ugyancsak elfelejtettek szabadalmaz-
tatni, s azóta mindenütt csinálják, persze silányabb min őségben —‚ es-
te pedig krumpliracsa került az asztalra, ami ugyancsak militicsi specia-
litás. Hiába volt magas klórnátriumtartalma a fürd ővíznek, senki se csa-
pott reklámot hozzá, úgyhogy a bezdániak csaknem maguk mögött hagy-
ták idegenforgalom tekintetében, s már csak egy hatalmas erej ű  vihar 
kellett, hogy a fürd őépület helyén romok maradjanak, s ez a nevezetesség 
is eltűnjön Nemesmileticsrő l. 

Nemesmilitics szigorú ragaszkodását a helyi hagyományokhoz id őn-
ként mégis földrengésszer űen rázta meg egy-egy váratlan esemény. Ilyén 
volt a múlt század közepén az el őkélő , dicsőséges múltra visszatekint ő  
Odry-családban kitört botrány. Az egyik Odry-fiú, a húszéves Lehel ugyan- 
is felcsapott vándorkomédiásnak, s ezt a szégyent csak akkor bocsátotta 
meg neki a falu, amikor országos hírű  operaénekes lett és a Nemzeti 
Színház örökös tagja. 

Hogy egy nagy színészben mit hagy meg a származás; lélekbúvárok 
dolga lenne kideríteni. Odry Lehel sikeréhez a tehetségén kívül azonban 
nobilis megjelenése is hozzájárult, amit a korabeli kritika sose mulasz-
tott el hangsúlyozni. Don Juan és Tell Vilmos szerepét énekelte s meg-
annyi alakítása volt hosszú pályája során, leginkább mégis egy szerep 
nőtt a szívéhez, Brankovics Györgyé, Szerbia despotájáé. Nem tudni, 
azért-e, mert ő  alkalmazta színpadra, vagy azért, mert otthoni ,gyermek-
kori emlékeiben is élt egy ilyen alak. Tartását, Temperamentumát, he-
vesen fellobbanó kitöréseit és szlávos lemondásal teli összeomlását állí-
tólag azóta se játszotta senki hitelesebben. 

És mintha ebb ől a hazai örökségb ől fiának, Ódri Árpádnak is ju-
tott volna bőségesen, hogy egy különös beszédstílussal teremtsen iskolát 
a magyar színpadi művészetben. 

Egy másik híressége Nernesmiliticsnek, Kanyurszky György már 
szabályosabb formában emelkedett a faluja fölé. Füst Milán jegyezte fel 
róla, hogy egy hordó borért fogadásból hetek alatt megtanult héberül, s 
ahelyett, hogy továbbra is megtöltötte volna ékes bunyevác nyelven tar-
tott prédikációval a hercegszántói templomot vasárnap délel őtt, a szír, 
a khald és az arab nyelvek tanára lett a budapesti egyetemen, s csak úgy 
mellesleg a századel ő  bohém világának ismert és közkedvelt alakja. 

Ezek persze kivételek voltak, de mint már említettük, szül őfalujuk 
nem minden jellegzetessége nélkül. Mint ahogy a legegyszer űbb °nemes-
mileticsi emberen ma is rajta van a származás letörölhetetlen bélyege. 
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Nem a --viseletében, a magatartásában mutatva különbséget a bácskai tí-
pusok között. Dialektikusa _is egyedülvaló. Nem azzal,- hogy például szlá-
vosan elnyújtja az „a" .hangzót, «hanem hogy.ežt egészen eredeti és önké-. 
nyes formában teszi. 

Mint ahogy maga a falu, Nemésmilitics ugyancsak eredeti módon 
helyezkedik el a tájban, hol vidáman felfutva a Telecskára, hol. pedig mé-
labúsan ereszkedve le a völgybe, a bá ćskái_lapályba. 

Száz éve már csak emlékét őrzi Nemesmilitics annak, hogy valami-
kor, néhány évtizeden át els ő  " község -  : volt Bács-Bodrog vármegyében. 
Attól kezdve, hogy az utolsó militicsi alispánt, Paál Antalt megbuktatták, 
a falu sértődöttén bezárkózott el őkelő  magányába: Most, száz év múltán 
hiába' is tűnődünk már az egykor oly népszerű  Paál Tuna sorsán. Hogy 
mi okozta bukását, s vele együtt a privilegizált nemesi község háttérbe 
szorulását; csak nagy általánosságban sejthetjük. A liberalizmus el őretö-
résével, s természetesen a. polgárság meger ősödésével, már nem volt szük-
ség az osztályuralomnak erre a formájára, amikor a megyei önkormány-
zatban a nemességé volt a dönt ő  szó. Az önkormányzat is . írott malaszt 
maradt csupán, s el ő térbe léptek 'a virilisták, a nagy adófizet ők, 'azokat 
illette meg a vezetés joga. A dzsentri csak úgy őrizhette meg helyét a vár-
megyében, ha nagybirtokos volt, vagy diplomát szerezve illeszkedett be 
az új rendbe. A születési el őjogokat csak a fels őbb osztályok számára 
biztosították, míg a kurtanemesek azt mondták: fel is út, le is út, boldo-
guljanak, ahogy tudnak. 

Az utolsó militicsi alispán eltűnésének ha nem is közvetlen oka, de 
talán ürügye a Mošztonga volt. A Mosztonga, melyet Várady Péter óta 
senkinek se jutott eszébe megzabolázni. 1870-ben kétszázezer holdat öntött 
el, s az új megyebizottsági tagok többsége is a kárvallottak közé tartozott. 
Erélyes fellépésükkel: esett egybe a tisztújítás és jelent meg egy új név 
az alispánok hosszú sorában: Lovászy Mihályé. Azé a Lovászyé akinek a 
fia folytatja majd, Károlyi Mihály oldalán, már nem is megyei, hanem 
az új országos politikát. 

Igaz, hogy azután se történt sokáig semmi; s négy évvel kés őbb a 
fél vármegye víz, alatt feküdt. A hajléktalanok ezrei vártak segítségre. 

Némesmilitics azonban csak kifelé mutatott sért ődöttséget. Otthon, 
a falujában a lakosság semmi elkedvetlenedésnek nem adta jelét. _A köz-
ség lélekszáma állandóan emelkedett, úgyhogy régi, történelmi családne-
vék viselői keresték más hazát, miközben iparosok vagy cselédsorsba süly-
lyedt szégényemberék lettek. Az-Odryak közül pédául jutott Bácska min-
den részébe, s minden 'fóglalkózási á gba. Őket követték, ha nem is olyan 
nagy arányszámban a Paáiok a Knézyek: 

Egy vagyonilag erősebb, Téllépésben er őszakosabb, s a liberalizmus 
korához mindenképpen jobban alkalmazkodni tudó új nemesség" vette át 
a Hatalmat" Bácš=Bödróg vármegyében, a : Férnbachok, a Vojnicsok, a 
Szemzők, akik nemrég még Aiglerek Voltak. "Száž év se kellett, hogy a 
bételépített' fehér harisnyás, bajusztalan swábók útódjái nagybirtokosok 
legyenek. Méghozzá a látszólagos tisztesség határain belül szerezve az ezer 
nieg ezer holdakat. Épp csak körülnéztek, hogy mib ől lehetne itt pénzt 
csinálni. Éš felfedezték a csalódottságban halálba menekült Kiss József. 
Csatornáját. És el őfizéttek á bé čši-•Bőršen Zeitungra _A többi már olyan 
volt, mint a mesében. Végigjárták a falvakat, megzörgették a paraszti 
házak ablakát, hogy, van-e gabona. Azt aztán a t őzsdei árfolyamnál jóval 
alacsonyabb áron lekötötték, s már vitték a hattyúnyakú uszályok a 
bácskai búzát ' a Csatornán fel- Bezdánig, s -onnan a Dunán külföldre. 

. 	Mikor megvolt a "nagy végyon, képvisel őséget vettek maguknak, f ő- 
ispáni stallumot, beleszóltak a nagypolitikába, s minden, ami itt történt, 
az_ ő 

 
'nevükhöz  fűžődött. Egy_ néma . forradalom :  játszódott le a bácskai ne-

messég soraiban azzal, ahogy kiszorították a régieket és sókkal magasabb-
ra törtek fel az újak. De hát ez egész Európában a parvenük kora volt. 
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A kőbe faragott könyvet tartó Szent Pál meg csak szótlanul nézte a me-
gye címeréb ől ezt a türelmetlen tülekedést a hatalomért, amelyb ől a ne- 
mesmiliticsiek most már végérvényesen kimaradtak. 

Lovászy Mihály, az els ő  polgári származású alispán, nem tudta meg-
szabadítani a vízt ől a vármegyét. Nemcsak azért, mert hamarosan meg-
halt. Azért sem, mert csak folyamszabályozásra, gátépítésre dolgozott ki 
költségvetést a vármegye. A belvizek ármentesítésére nem. Pedig azután, 
hogy a bajai inasgyerekből lett olasz tábornok és világhír ű  csatorna-
építő , Türr István felhozta Bezdánig a Ferenc-csatornát, 'egyre nagyóbb 
lett a belvizek pusztítása. A szakemberek megállapítása szerint a Duna 
áradását a Csatorna valamennyire felfogta, de aztán tovább vitte a talaj-
ba, s így fakadt fel, sok-sok helyen 6-8000 holdat is elöntve, a tavaszi 
zöldár. 

És most már nem úgy volt, mint a régi időkben, amikor nem so-
kat számított a víz megjelenése, mert még mindig maradt elegend ő  föld, 
több, mint amennyit a gyéren lakott, lápos vidéken megművelhettek vol-
na. Most, az újtelepesek kiparcellázott kisbirtokát elönt ő  zöldár kész tönk-
remenés volt. Közben a Csatorna óriási hasznot hajtó közlekedési válla- _ 
kozás lett. Nemcsak a gabonafelvásárlók gazdagodtak meg a vízi szállí-
tással, hanem a hajógazdák is. Kinn a partokon meg felt űntek a bolgár 
kertészek hatalmas öntöz ő  kerekei, s a Duna után most már itt is elszapo-
rodtak a halásztanyák. 

Az első  ármentesítési társulat 1883-ban alakult meg Bezdánban, ahöl 
azonban, hogy ez az új intézmény mindenütt tért hódítson, még egy-két 
évtizedig várni kellett. Ennyi id őre volt szükség, amíg a földművelő  meg-
értette, hogy a különféle adók és illetékek mellett egy újabb teher vállalá-
sa, az ármentesítési díjé, sokszorosan megtérül. 

A vármegye élére, f őleg az alispáni székbe, most már szakemberek 
kerültek a régi nemesek helyett, s azok nemcsak uralkodtak, hanem ter-
veztek, dolgoztak is. Pláne Schmausz Endre, az apatini német fiúból lett 
alispán. 

— Első  dolgom megszabadítani ezt a vidéket a vízt ől! -- ,jelentette 
ki amikor megválasztották. A Duna mellett született, gyerekkori emléke- 
imben hordta a félemet a vízt ől. És hozzálátott a nagy terv , az ármentesí-
tő  társulatok megalakításához. Lehozta a minisztert, végigvitte a várme-
gyén, állami támogatást szerzett, és mire nagy m űvét befejezte, 350 000 
hold termékeny földdel lett gazdagabb a Bácska. Lenn Csúrog alatt 40 
korona volt egy katasztrális hold vételára az ármentesítés el őtt. Utána 
csak az évi haszonbérlet száz korona. Így aztán a civilizáció nem annyira 
a vasúttal érkezett Bácskába, hanem a mindenütt megalakult ármente-
sítési társulatokkal, s így született meg a búzaterm ő  Kánaán, minthogy 
földje a réginél sokszorosan termékenyebb lett. 

És akkor öltötte legnagyobb méreteit a kivándorlás. Nemcsak Ame-
rikába ment el szerencsét próbálni a szegényember, miután potom áron 
eladta pár hold földjét, hanem át a Dunán Szlavóniába, Szerémségbe is. 
Mert az itteni egy holdjáért ötöt kapott á dályai hegyen túl, s lenn Vu-
kovár alatt. A gazdasági élet ugyanakkor fellendült, s mind nagyobb lett 
a hiány munkaerőben. Az ármentesítéshez idehozott bukovinai csángó-
kat próbálta még letelepíteni a vármegye. Ötezer holdat ki is osztott kö-
zöttük a kulai kincstári pusztából, a többieket Bánátban telepítette le 
a kormány. 

A bácskai nagybirtok igazában akkor alakult ki. Mert a viszonyokban 
járatosabb és pénzzel rendelkez ő  emberek megvették a mélyen fekv ő , ..a 
zöldárnak örökké kitett földeket a tájékozatlan parasztoktól, s aztán ma-
guk álltak oda szorgalmazni az ármentesítést. Egy csendes osztályharc 
ment végbe s áldozatai a szegény parasztok voltak. Mert _ a rendi várme-
gye után a polgári társadalom is megtalálta az elnyomás és kizsákmá ,  
nyolás eszközeit. 
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A csatornázás, az ármentesítés tette hát termékennyé a bácskai te-
levényt, annyi vizet mindig hagyva az elvezet ő  árkokban, hogy öntözésre 
is jusson. A föld hajszálcsövesége ugyancsak segített továbbítani a ned-
vességet a magasabb szomjasabb területekre. Már nemcsak a délr ől fel-
szivárgott bolgárok rendezkedtek be kertészetre, öntöz őkerteket hajtva és 
melegágyakat telepítve a prim őröknek. 

A Vág vidékéről és Sárközből idetelepített nép is konyhakertészet-
tel kezdett foglalkozni új hazájában, a Hetes puszta helyén, amelynek ká-
posztaparcellái után csakhamar Kupuszina lett a neve. Az ötezer-hatszáz 
holdas határ, melynek egyharmada a Duna árterülete volt, nem bizonyult 
megbízható talajnak búza és kukorica alá. A híres Angyalos, amely ké-
sőbb gazdaggá tette a falut, olyan laza kötés ű  volt, hogy beszakadt a ló 
alatt, s csak gyengéd, óvatos, kézi műveléssel fogadta magába a magot és 
a palántát. Porhanyós földje olyan volt, mintha az őstenger medre lett 
volna százezer év el őtt, szétporladt algák tömegével, zsírosan elken ődő  
moszattal telítve, úgyhogy b őven kárpótolta a falu népét a laposokban el-
merülő  szikes talajért, s azokért a távolabbi földekért, amelyeket foly-
tonosan elöntött a Duna. De hát ezt is meg kellett szokni, s ő t ki is hasz-
nálni, amennyire csak lehetett. Mert a halat is behozta a víz; s otthagyta 
a. mélyedésekben, amikor visszavonult. .A férfiak halászattal, pákászkodás-
sal, erdőírtással foglakoztak, mikor a földeken már nem volt munka. 
Tavasszal kicsapták a kondát a Kucska-szigetre, makkoltatni, ősszel ha-
zahajtották. De nehéz élet volt, nem hiába énekelték panaszosan: „Ha Du-
nárul fúj a szél; Szegényembert mindig ér, Dunárul fúj a szél ..." 

Cothmannak, Mária Terézia szigorú, de állítólag igazságos telepítési 
biztosának is megesett a szíve. rajtuk, így aztán még két pusztát csatolt 
Kupuszinához, Aranyost és Kisbresztovácot, úgyhogy a kés őbb ugyan-
csak odakerült Runyanin dű lővel alakult ki a jelenlegi határ. Piaca, ahol 
termékeit értékesítette, Zombor és Apatin volt, s három kilométert kel-
lett megtenni . tengelyig merül ő  kocsin, vagy gyalogszerrel, amíg kijutot-
tak a „kövesre". A piacozás f őleg az asszonyok dolga volt, batyuba kim- 
tötték, amennyit elbírtak, a hátukra vették, s elindultak hajnali sötétben 
a városok felé. Cselédek, szolgalegények nem kerültek ki a faluból. Mint-
ha csak ragašzkodtak volna telepítési szerz ődésben kikötött szabad köl-
tözködési joghoz, amelyet aztán a mindennapokhoz alkalmazva a . teljes 
mozgásszabadságban éltek ki. 

A lakosság vegyes ajkú volt. Magyarok, szlovákok, bunyevácok 
régebbi szóhasználat szerint: dalmaták: — ver ődtek össze, s az 1808-ban 
Szent Anna tiszteletére épült templomban Romsics Mihály tisztelend ő  úr 
ínég szlovák nyelven is intette a népet a jóra való restség minden b űné-
től, de _ már nem sokáig. Kupuszina a szabadságharc idejére teljesen el- 
magyarosodott, s a falu szülötte, Fridrik Tamás a megye részletes-. föld-
rajzának els ő  feldolgozója már magyar ajkú községnek mondja Kupu-
szinát. De a honfoglaló régi magyarok legtöbbje, mint például Zóri, Tsi-
kós, Pázmándi, kivesztek a nagy átalakulásban, hogy a Pópék, Guzsvá- 
nyok, Szmolenickiek vigyék tovább a nemzetséget. Mert talán nem is volt 
olyan könnyű  ez az : asszimilációs folyamat Kupuszinán, s a szép nev ű  -sár-
közi magyarok belepusztultak az er őlködésbe, amíg magukba olvasztották 
a sokfelől oda-telepített népet. De hogy jó keresztezés volt, azt a falunak 
egészen a šzázadfordulóig tartó növekv ő  népszaporulata bizonyítja, úgy-
hogy lassan már el se fértek, terjeszkedési lehet őségre meg neiYi volt 
mód a német tengerben, amely Apatintól és Szentivántól mélyen benyúlt 
a más népek által lakott területekre, s így utódjaiknak már kénytelenek 
voltak új házat. keresni. 

Kirajzottak a "kupuszinaiak, akiknek a . faluját hivatalosan és találó-
ári -  Bácskertesre keresztelték a századel ő  évéiben, mert a vidék konyha-
kertje volt és az maradt a mai napig. Nem _ egyenként szállingóztak . el: 
Nem is Amerikába mentek, Szlavóniába. . is csak kevesen a népfölösleg 
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vállalkozó kedvű  rétegéb ől. Ha már idehozta őseiket a sors a Duna mel-
lé, lehetőleg megmaradtak a nagy folyam szelíd, ismerős kanyonjában, 
ahol éghajlatban, termelési viszonyokban nincs nagy különbség. 

Tudták, mi az idegenség, hiszen még ma is megszólal a népdal emlé-
keztetőül a fogadtatásra: „Tarka farkú fecske, Bácskai menyecske, Hogy 
mertél te idejönni, Az idegen földre ..." És ők mégis újra vállalták az 
idegenséget, a mohácsi szigett ől kezdve Kengyiján és Karapandzsán vé-
gig, a Baranyába átnyúló, hol elt űnő , hol újra felmerül ő  szigetekig. Gyar-
matosokként vettek birtokukba, többen összeállva, egy-egy nagyobb bér-
letet, idővel tulajdonukul megszervezve, s aztán elkezdtek paprikát, zöld-
séget, hagymát, paradicsomot, káposztát termelni. Akárcsak otthon, hi-
szen a feltételek ugyanazok voltak. 

Nem lehet tudni, hogy egy népben meddig élnek az ellenállás er ő i. 
Mennyi ideig maradhat meg nyelvében, szokásaiban, viseletében és egész 
életmódjában érintetlenül. A vegyes ajkú telepesekb ől összeforrt kupu-
szinaiak nagyon sokáig meg őrizték sajátos népi egyéniségüket. S akármi-
lyen messze mentek, a mohácsi sziget Homorúdjából éppúgy hazajöttek 
búcsúba, esküvőre, temetésre, mint a baranyai Vörösmart hegyaljai ta-
nyáiról. Nemzedékek n őttek fel a szórványokban, s ugyanolyan pólócos 
kiejtéssel beszéltek, ugyanúgy táncoltak és énekeltek, öltöztek és dolgoz-
tak ;  mint az őshazában, a Budzsák és a Csillag utca környékén. 

Mert nemcsak a kijelentésükben érezhet ő  a magánhagzókat öblösí-
tő  szláv hatás. Viseletük színeiben, szabásában is ottmaradt a nyoma az 
együttélés hatásának a település éveib ő l, amikor egy darabig mindenki 
megtartotta a maga népi tulajdonságait. De Sárköz nyilvánvalóan er ő-
sebb volt. A külvilágtól is nagyobb támogatásban részesült minden, ami 
onnan jött, hiszen a kor is a magyarosodás kora volt. És a szimbiózis 
oly erős volt, hogy a történelmi fordulat sem tudta az impériumválto-
zás után a legcsekélyebb disszimilációt elérni. Pedig iskolapolitikájával 
és büntető  szankciókkal az adóztatás terén mindent elkövetett. Még van-
nak, akik emlékeznek rá, hogy magyar katonafiú cirillbet űs levelet írt a. 
szüleinek, mivel a névelemzés éveiben. nem járhatott magyar iskolába. 

Aztán egy idő  múlva már nemcsak a népszaporulat okozott gondot, 
de a fejlettebb agrikultúra folytán megn őtt terméseredmény az értékesí-
tés, bajait a piachiányt is el őbbre hozta. Így alakulat meg Kupuszinán a 
vidék első  értékesítő  szövetkezete. Ez biztosította a felesleg átvételét. 
De akik az árak kedvez ő  alakulását is szerették kihasználni, maguk ke-
restek távolabbi piacokat. Így mennek el ma már Eszékre, Tuzlára, Zág-
rábba, ahol állandó helyük és vev őkörük van. A két háború között léte-
sült konzervgyár nem váltotta be a hozzáf űzött reményeket. A piac min-
denütt jobban fizetett, mint a gyár, amely nem volt képes kihasználni tel-
jes kapacitását. 

Fellépés, emberi érintkezés, rugalmasság és leleményesség tekinte-
tében csöppet sem kötött, a viszonyokhoz azonnal alkamazkodni tudó em-. 
berfajtát alakított ki Kupuszinán a messzibb tájak és városok bebaran-
golása piacok után. Szabadabban néznek szét a világban, mint más fa- 
lusiak, minthogy egész emberi attitüdjükben a szabadosság a jellemz ő . 
Közülük került ki a legkevesebb vendégmunkás, pedig láthattuk; hogy.. 
nem riasztja őket az idegenség.De csak akkor nem, ha a maguk gazdája 
lehetnek, mint ahogy azok voltak megtelepedésük kétszáz esztendején 
át mindig és mindenütt. 

Apatin volt a járás székhelye, amely ezt a három etnikailag tiszta 
magyar falut magába foglalta. A nyelvében és szellemében háromnegyed 
részben német nagyközség. Nem kellett attól tartani, hogy magába ol-
vasztja őket, hiszen Apatinban is megindult a kiegyezés után a magyar 
asszimilációs folyamat. Közigazgatásilag függ t őle. Oda kellett bejárni 
bíróságra, telekkönyvbe, ott volt a csend őrparancsnokság, onnan jottek 
ki időnként a kakastollasok, hogy kimérten, páros léptekkel végigrrienje 
nek 'a falun, úgyhogy a kocsmák ázonnal kiürültek és az ut ćákról eltűnt 
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a nép. Ott kellett megjelenni a szolgabíró úr el ő tt, ha nem lett volna 
elég a helyhatósági intelem. A járás 110 000 holdjából 18 000 esett a három 
falura. A 49 000 lakosból 9 000 tartozott az említett három 'faluba. Nagy-
_birtokos, akinek szava lett volna a megyei törvényhatóságban, egy sem 
volt. Azok valamennyien Apatinból, Szóntáról és Szentivánról kerültek ki. 
Mégse jött létre a három magyar falu között valamilyen összetartó érdek-
közösség, ahogy árvaságukban elvárható lett volna. Mindegyik élte a ma-
ga külön életét. A kupuszinaiak piacoztak, a gombosiak és doroszlóiak 
szegényebb osztálya városba küldte a fiatalokat szolgálni. Ott ismerked-
tek meg, a piacokon ők is a konyhakertészekkel. És csak a harmincas 
évek közepén kerültek közelebb egymáshoz, amikor a népi táncokat kezd-
ték szervezni. Mintha akkor érezték volna el őször az összetartozást. 

Apatin vonzása azonban nemcsak a közigazgatásban és a kereseti le-
hetőségekben mutatkozott. Ipart és kereskedelmet tanulni ugyancsak 
oda ment a járás fiatalsága. A három magyar falun kívül — s a század-
forduló után már Szilágyival is számolni kell — a sztapári szerbek s a 
szontai és monostori sokácok is Apatinba küldték a fiaikat. Abban, hogy 
Apatin mégsem város, volt valami megnyugtató is. Azonkívül a német 
nyelv elsajátítása ugyancsak jelent ős szempont volt, amit els ősorban a 
sztapáriak ismertek fel, akik cseregyerekeket küldtek egymáshoz. Ebben 
azonban már valamiféle nemzetiségi rokonszenvnek is része volt, ami-
ből a három falu népe kimaradt. 

A vállalkozási kedv azonban kivétel nélkül Apatitiból kapott ösztön-
zést. Az ipari növények termesztésében onnan vettek példát, s az els ő  
kendergyárakat apatini mintára indították meg. Még az értékesítésben 
is azok útját követték, minthogy a piac Nyugat felé irányult. 

A zombor-hódsági vasúti szárnyvonal, amely Apatinon át ezt a négy 
magyar falut összekötötte, közvetlenül az els ő  világháború kitörése elő tt 
épült. Utolsónak ezen a tájon. Az els ő  utasok a községi elöljárók voltak 
és tanítóikkal az érintett falvak iskolásgyerekei. A civilizáció diadalát ün-
nepelték, és nemsokára kitört a háború. 

A járás összetétele azután sem változott. A székhelye is Apatin ;  ma-
radt, bár történtek kísérletek, hogy átvigyék Sztapárra. Aztán mégis ma-
radt minden a régiben, csupán a hivatalos nyelv és a hivatalnoki kar vál-
tozott. A megyei közigazgatás is tovább m űködött a húszas évek végéig, 
amikor bánságok alakultak országszerte és minden közéleti ténykedés 
nagyobb ellenőrzés alá került. 

Ma — többszöri átszervezés után, amikor a járások szerepét a köz-
ségek vették át — Gombos, Doroszló és Kupuszina nem tartozik többé egy 
közigazgatási egységbe. Gombos Hódsághoz, Doroszló Zomborhoz került, 
Kupuszinának továbbra is Apatinba kell bejárnia, hogyha magasabb ins-
tanciáknál akad dolga. Ezt a változást referendum el őzte meg, és az ellen 
se Gomboson, se Doroszlón nem emeltek kifogást. Csupán Kupusziná 
küzdött egy ideig, hogy Zomborhoz csatolják. Hanem aztán mégis meg-
győzte őket a közelség és a megszokás. 

Bácskertes népének nomád hajlamait a kényszer váltotta ki. Egy-
részt a term őföld, másrészt a piac, amely annál jobb volt, minél messzebb 
volt. Lakóhelyet mégse távol keresett magának, mivel állandó kapcsola-
tot fenntartani az ősök szülőfalujával els őrendű  szempont volt. 

Ahol azonban megtelepedtek a kupuszinai magyarok, ha csak né-
hány család is, ott magukban éltek, nemigen keveredtek el az új haza 
népeivel. Mintha a maguk külön népi egyéniségére annyira vigyáztak vol-
na, hogy még a magyarlakta, de más életformához, más hagyományok-
hoz szokott falvakat is elkerülték. Nagyon jellemz ő , hogy Bezdánba csak 
az utóbbi évtizedekben vesznek maguknak lakóházat a k őhajításnyira le-
vő  dunai rétben letanyázott bácskertesiek. Ebben talán az önérzetük is 
gátolta őket. Mert Bezdán környékén sokáig „tótok"-nak mondták a bács-
kertesieket, amit nehezen viseltek el. Kocsmai verekedések, késelések kí-
sérték nem egyszer az afféle megjegyzéseket, miközben ez a világ legb ć-
keszeretőbb népe. 
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Ami a legfeltűnőbb, hogy a hozzájuk látszólag oly hasonló, a maga 
népiségét éppoly hűségesen őrző  Doroszló vagy Gombos se tudott von- 
zást gyakorolni a bácskertesiekre. Az ember azt hinné, Y ugyanez a nép, s 
mégis milyen óriási a különbség közöttük. Mintha sem a közös nyelv, 
sem az egyforma népi tudat nem lett volna elég er ős hozzá, hogy együtt-
élésre biztassa a bácskertesieket. Pedig Gombos alatt ott folyik a Duna, 
amelynek árterülete másutt tömegesen csalta magához őket. Nem olyan 
rég Doroszló is, a gyakran kiönt ő  Mosztongával, konyhakertészkedésre 
nagyon megfelel ő  falu volt. 

Letelepedni igen — alkalmazkodni nem! Ez volt a dönt ő  szempont 
náluk. Így történhetett, hogy a múlt század utolsó évében a közeli Szilá-
gyinak ők vetették meg az alapját, jóllehet a vármegye minden részé-
ből toborozták a magyar ajkú népet. Nemcsak legtöbben voltak, de anyagi 
megerősödésük is a legjelent ősebb volt. És talán a közeli szül őfalu is 
biztosított némi erkölcsi és anyagi tartalékot nekik. 

Itt viszont minden fölényük ellenére szakítottak a felt űnő  sajátossá-
gokkal. Nem lehet tudni, mi bírta rá őket erre, hiszen mindenütt másutt 
megtartották népviseletüket, s ő t még különös nyelvjárásukat is. Itt mint-
ha összebeszéltek volna a Temerinb ő l és Észak-Bácskáb ől jött telepesek-
kel, minden nép lemondott a maga egyéni tulajdonságairól, mintha elég 
lett volna, hogy magyarok és egy valláshoz tartoznak. Ez különben a tele-
pítésnek is szigorú kikötése volt. A kormányzat végre rájött, hogy Mária 
Terézia a XVIII. században nemcsak a parlagon maradt óriási földterü-
leteket akarta megmunkáltatni a német tartományokból hozott nénnel.. 
Politikai céljai messzebbre mutattak. Elnemzetleníteni a magyar végeket, 
s császárhű  elemeket beépíteni a többnyelv ű  népek közé. Szilágyi a ham-
vából 'éppen újra fellángolt magyar ellenállás fellegvára lett volna, amit 
azonban a kormányzat sz űkmarkúsága éppoly illuzórikussá tett, mint az 
egész ritka kísérlet ezzel a kis szigettel a b őség és az idegenség tengeré-
ben. 

És mintha mégis leginkább a kupuszinai telepesek találták volna 
fel magukat itt is új otthonukban. Nemcsák a falu vezetésében álltak 
az elsők között, munkában, megélhetési, s ő t vagyonszerzési lehet ő ség-
ben. ugyancsak ők mutattak példát. A „tótok", ahogy a fels ő  Du-. 
na menti nagyközségben csúfolták őket, ott; ahol a legkevesebb okuk ;és 
joglik lett volna erre. S hogy Szilágyi népe ma is a bácskertesiéhez hason. 
ló feltételek között gazdálkodik, a piacra járástól sem idegenkedve, az 
megint csak ezeknek a „tótok"-nak tulaj-donítható. 
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PENGVÁTZ ANTAL 

HAJDANI ÁLLATTARTÁSUNKRÖL 

Bárhonnan jöttek is a telepesek, Vajdaságban els ősorban is földművesekké 
lettek. Az állattartást csak mint a földm űvelést szolgáló, azt kiegészít ő  te-
vékenységet művelték, és bármennyire jelentett is vagyont, hasznos fog-
lalatosságot, a csak vele való bajlódást, a csak állattenyésztéssel való fog-
lalkozást kissé lenézték, a pásztorféléket maguknál alacsonyabb társadal-
mi kategóriába tartozóknak tekintették, amolyan csavargóknak, dologke-
rülőknek. Ezt igazolja ékesszólóan egy 1816-ból származó szolgabírói je-
lentés is: „ ... a dolgot megvizsgálván tapasztaltuk, hogy a könyörg ő  Ko-
csis István mindenkor csavargó életet viselt légyen, és csak pásztori élet-
ben ide s tova járkált, az 1/4 földjét (=6 lánc szántó, 1 lánc kert és udvar, 
3 lánc kaszáló és 3 lánc legelő), mely házához adva volt, soha maga, hanem 
mások által imígy-amúgy míveltette az földes uraságnak valóságos és 
nyilvánvaló kárával, magának semminem ű  igásjószága nem lévén, mely 
miatt a földje haszonvétel nélkül maradott. — Ezek mellett a könyörg ő  egy 
ízben elhagyván házát és földjét, feketehegyi helységbe mint juhász költö-
zött, a házát illető  robotokkal az földes uraságnak adós maradván, melyre 
nézve a földes uraság maga törvényes jussával élvén, a helység el őljárói 
által annak házát, amint az idezárt becsülevél mutatja, hogy elhagyattatva 
állott, 80 forintokban megbecsültetvén, más jobbágynak földdel együtt 
általadta, s eképpen azon ház árának felvételére a könyörgöt, aki Fekete-
hegyrül szblgálatábul el űzetvén. Ómoravicára visszatért, megkínálta, de 
minthogy azt felvenni nem akarta, az ómoravicai helység kaszájába le-
tétette, melyet minden id őben a könyörgő  felvehet ekképpen; mai napon 
is a könyörgőnek semminemű  vagyona nincsen, sem annyi tehetsége, hogy 
azon földet elegend őképpen mívelhetné, melyért most is Tóth István ne-
vezetű  embernek kezén mind a ház, mind azon 1/4 föld maradott ..." 

Pedig az állattartás azonkívül, hogy kielégíti a földm űvelő  lakosság 
munkaállatigényét, hozzájárul táplálék-, nyersanyag- és egyéb szükség-
letének tekintélyes részéhez is. Így pl. az állatok trágyája, az ún. is-
tálótrágya a mezőgazdasági művelés alá vett földterületek termékeny-
ségéhez, az igásállatok ereje az ekés földm űveléshez és a tehervontatás-
hoz; ezenkívül pedig valamennyi lábasjószágnak a b őre, s ő t a birkának 
még a gyapja is az ember ruházkodásához stb. 

Vajdaság állattartására a felszabadulás utáni évekig az egyre inkább 
meghonosodó belterjes állattartás mellett korábban a félszilaj, a két vi-
lágháború közötti években pedig az ún. kezes állattartás volt a jellemz ő . 
Az igás-, a hízó és a tej el ő  állatokon kívül a többit, marháknál a hever ő -
ket, disznóknál a meddőket, fiasokat és süldőket tavasztól őszig legeltet-
ték. Legeltetésre olyan területeket használtak, amelyek nem voltak al-
kalmasak a földművelésre. 

A legelő  állatokat pásztorok őrizték, akiket attól függően, hogy mi-
lyen nyájat őriztek gulyásnak, csikósnak, juhásznak vagy kanásznak ne-
vezték. A gulyások gondjaira a szarvasmarhák voltak bízva, a ménest a 
csikósok legeltették, a juhokat a juhászok terelgették és végül a disznók-
ra a kanászok vigyáztak, akiket néhol kondásoknak is neveztek. 

A pásztorok feje a számadó volt. Ő  felelt a rábízott nyáj valameny-
nyi darabjáért. Munkájában a nyáj őrző  kutyákon kívül a bojtárok segítet-
ték, akik valamennyien megfellebezhetetlen engedelmességgel tartoztak 
neki. Még az öregbojtár is, akinek pedig a tisztjéhez tartozott, hogy a 
számadót — távollétében — helyettesítse. Öregbojtár egyébként a nyáj-
őrzésben legidősebb, legtapasztaltabb bojtár lehetett. A pásztorkodást .ép-
pen csak kezdő , legfiatalabb legényke volt a kisbojtár. (Sokszor nem volt 
idősebb 10-12 évesnél.) 
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Legeltetni általában ott legeltettek, ahol a gazda, vagyis az urasági, 
esetleg községi vagy városi felügyelő  elrendelte. Rendszerint olyan helyen ;  
ahol már learattak, vagy a szénának szánt füvet lekaszálták. Mert ugye a 
jószág csak tavasztól őszig tartózkodott a legel őn. Ő sztől tavaszig istáló-
baas volt, ezért a nyár folyamán az állat téli táplálékáról is gondoskodni 
kellett. 

A heverő  jószág (amelyet se nem fejnek, se nem fognak igába) téli 
táplálékául elsősorban is a gabonatermesztés melléktermékeként kapott 
törek, pelyva és szalma, továbbá a szár és csak ritkán, inkább csak ellés 
vagy igázás előtt szolgált a szemes takarmány és a széna. 

Szénát nemcsak a laposokban, vízjárta réteken magától is növ ő  fű  
egyszeri, kétszeri lekaszálásával nyerhet az ember, hanem a szántóföldi 
művelés során vetett here, muhar vagy zab idejében való lekaszálásával 
is. A szénát ugyanis mindig kaszálják, mégpedig mindig csapó nélküli ka-
szával. Úgy mondják, hogy rendre vágják. Ha csapóval kaszálnak, akkor 
rávágnak, azaz a csapó az álló rendlábra borítja a levágott szálakat. A 
gabonát mindig is vágják, de a szénát nem. Azt csapó nélküli kaszával 
rendre vágják. A renddet egy-két napi szárítás után, ha a lekaszált széná-
nakvaló megfonnyadt, villával átfordítják, s ha már egészen száraz, ki-
sebb boglyákba gyűjtik, majd néhány nap múlva kocsira rakják és ha-
zaszállítják. . (A múlt században a kocsira rakás helyett 5-6 kisboglyányi 
szénát még kint a kaszálón nagyobb boglyákba, vontatóba raktak, a von-
tató tövét lánccal, kötéllel körülvették, a hámfát a boglyát körülövez ő  
lánchoz, kötélhez erősítették, a hámfához a lovat fogták és ily módon a 
vontatót, azaz egy egész nagy boglyányi szénát minden járm ű  közbeikta-
tása nélkül hazavontatták.) Otthon a szénát — a mennyiségt ől függően — 
vagy szintén boglyába, vagy kazalba rakják. Ha megkezdik, nem felül-
ről bontják meg, hanem horoggal húzgálnak ki a végéb ől annyit, amennyi 
egyszerre szükséges, esetleg — ha sok a jószág, a széna pedig kazalban van 
— szénavágóval vágják felülrő l lefelé. 

Szénát és abrakot rendszeresen csak a lovak és a tejel ő  állatok kap-
nak. A disznók — a hízókat kivéve — korpából vagy .dercéb ől készített 
moslékot és egy-egy félmarék kukoricát vagy árpát, a baromfi pedig 
ocsút. 

Hogy a tavasztól őszig szabadban legel ő , olykor-olykor elbitangoló 
jószág bármely pillanatban felismerhet ő , azonosítható legyen, a b őrében 
tüzes vassal bílyogot vagy billeget sütöttek. A kovács által vaslemezb ő l 
készített bílyogzóval a tulajdonos nevének kezd őbetű it szokta ábrázolni. 
A betűk hosszú vasnyélre vannak er ősítve, amelynek a másik végét — 
hogy a vas tüzesítésekor ne süsse a vele foglalatoskodók kezét — fanyél-
be erősítették. A birkát nem égették, hanem a jegyet fekete szurokkal 
vagy friss juhganéjjal rákenték a gyapjára. 

A szabadon kószáló állatok ilyeténvaló megjelölése ősi, nomád szo-
kás, és emlékét á mai napig föllelhetjük a falusi utcákon, réteken, fo-
lyó- vagy egyéb vizek partján reggelt ől estig leginkább állandó felügyelet 
nélkül nevelkedő  kacsák, libák megjelölésében. Ezeknek a jószágoknak 
ugyanis az • úszóhártyáit még manapság is sok esetben bemetszik, átlyu-
kasztják, tollazatát más falkáktól jól elkülönül ő  színnel, messziről is 
könnyen felismerhet ő  jellel befestik. 

A jelzett időpontig, azaz 1945-ig a legtöbb község határában jelent ős 
területű  legelők voltak köztulajdonban. A falu jószágtulajdonosai ide 
eresztették és a közösen fogadott pásztorral itt őriztették, legeltették jó-
szágaikat. A legeltetésért is, a legel őhasználatért is valamiféle bért, díjat 
kellett fizetni. Világosan kiderült ez a martonosiak 1867. augusztus havá-
ban Bács-Bodrog vármegye bizottmányához benyújtott panaszából: „ ... 2-
szor: 1866. évben jószágolvasáskor a képvisel őség által a többi közt e 
célra ő  volt kiküldve, aholott kanászának megparancsolta, hogy az ő  ser-
téseit olvasás elől hajtsa fel a szállásra, ekként 9 sertése legel ődíj-fizetés 
nélkül bitorolta a legelőt, mint a község közvagyonát! — 3-szor: 1866. év-
ben négy lova legelt a járáson. Kett ő  Vágó János gulyás előtt, kettő  Dob-
ricsik Milutin csikós előtt — a legelőadó-jegyzőkönyvben pedig egy lova 
sincs beírva! ... " 
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Az idézet panaszából az is kiderül, hogy a lakosság lovaira nemcsak 
csikósok vigyáztak, hanem gulyások is. Az is szokás volt ugyanis, hogy a 
növendék szarvasmarhát: a borjút, fiatal üsz őt és ökörtinót, valamint az 
egyéves csikót egybecsapták és gulyásra bízták. 

A lakosság teheneinek reggel kihajtott és délután hazahajtott cso-
portjára ügyelő  pásztort, megkülönböztetésül az el őbb említett, illetve a 
városi vagy urasági tulajdonban lev ő  nyájra vigyázó gulyástól, csordás-
nak nevezték, az őrzött nyájat pedig az urasági gulyával szemben csordá-
nak. 

A csordás igencsak a reggeli fejés után, úgy kilenc óra tájban haj-
tott ki, tülökszóval jelezve az utcavégeken vonulását. A jelre,- akinek volt 
csordára járó tehene, kieresztette az utcára, közécsapta a többinek, és 
hazahajtásig a csordás gondjaira bízta. Ezért a szolgáltatásért a csor-
dásnak a tehenek számától függ ően minden tulajdonos kommenciót fize-
tett. 

A télen-nyáron együtt tartózkodó, összeszokott uradalmi vagy váro-
si gulyákkal szemben a csordára járó tehenek eleinte nemcsak abban 
különböztek egymástól, hogy tulajdonjogilag valamennyien más-más gaz-
dához tartoztak, hanem abban is, hogy más-más istálóból, százféle bánás-
módból kikerülve egymást alig vagy egyáltalán nem is ismerték, és ép-
pen ezért a jászolkarikáról leoldott jószágok kikerülve a szabadba,' össze-
csapva sok idegen társukkal döfni, rúgni kezdték egymást. Ilyenkor az-
tán a csordásoknak volt dolguk. Hiszen ha kárt tettek egymásban, ők 
feleltek érte! A vereked ő  tehenek közé álltak, egyiket erre hajtották, a 
másikat jó messzire amarra, nehogy újra kezdhessék. Ha kitapasztalták, 
hogy melyik a verekedős, annak a gazdáját hazahajtáskor figyelmeztet-
ték, hogy tegyen gombot a- tehene szarvára, mert a gomb verekedés köz-
ben elcsúszik a másik tehén sz őrén, és így nem tehet kárt abban. Ha ez 
sem segített, táblát tetettek. A táblát a tehén két szarvára kötötték, amely 
lelógva a homlokára elzárta a látását, de a legelésben nem akadályozta. 

Hasonlóképpen szerepelt a községi kanász is. Csak ő  korábban haj-
tott kifelé meg kés őbben hazafelé. - 

Az első  kihajtás napja kanásznak is, csordásnak is, községinek is, 
uraságinak is április 24-e, azaz Szent György napja volt. Az utolsó-.legel-
tetési nap viszont állatfajtától is, id őjárástól is függött. Legkorábban a 
disznók kihajtásával hagytak fel. Igencsak szeptember 1-én, ez a nap volt 
ugyanis a hízóba fogás általános napja, de szeptember 29-énél, azaz Szent 
Mihály napjánál semmi esetre sem kés őbb. A juhokat, ha nem hajtották 
be Szent Mihály napig (szept. 29.), akkor október 26-a, Dömötör napja volt 
a behajtás napja. A marhák sem maradtak október 28-ánál tovább a le-
gelőn. 

Csordásnak is, kanásznak is a kihajtáson, legeltetésen kívül á köz-
ségi apaállatok gondozása is feladata volt. A bikákat a csordás etette, 
pucolta, tartotta rendben: a kanokra a kanásznak volt gondja. Ez egész 
évi munkát jelentett, -és érte a községt ől külön bér járt. 

Az állattartás nőkre hámló része a tehenek fejésén és a tej feldolgo-
zásán kívül az aprójószág nevelése, gondozása. A csirke-, liba-, kacsaneve-
lés mind asszonymunka, mint ahogyan ezek vágása is mind női háztartási 
munka. (A baromfifélék közül csak a galamb az, amelyikkel a férfiak is 
törődnek valamicskét.) Nem így a lábasjószágok vágása. Azt leginkább 
mesterember végzi vagy legalábbis pásztor, kivéve a disznóvágást. 

Disznót ugyanis saját évi szükségletére még a házbérben lakó sze- . 

gény ember is igyekezett hizlalni. A hízót aztán a gazda maga vágta le, 
dolgozta fel a családtagok, illetve a rokonság segítségével. A munkában 
legfeljebb, ha böllér segítkezett. 

A disznóvágást igen sok helyen még ma is esti lakoma, disznótor 
követi. A régi világban egy-egy népesebb család disznótora alkalmával 
huszonöten-harmincan is összejöttek a rokonok, jóbarátok, úgyhogy sok-
szor reggelig is eltartott a mulatság. El ő tte való nap az asszonyok vágták 
a baromfit, abból készült ugyanis a finom húsleves, aztán a f őtt barom-
fihúshoz valamilyen szósz is került, majd fánk és töpörty űs pogácsa kö-
vetkezett. A vacsorát frissen sült hurka és kolbász tetézte, amire aztán 
jólesett az emésztést is segít ő , a hangulatot is emel ő  finom házi bor. 
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MAGYAR LÁSZLÓ 

Á RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MEGSZERVEZÉSÉNEK 
KEZDETEI SZABADKÁN 
BIBÓ-BIGE GYÖRGY KELEBIAI ÁSATÁSÁNAK EL ŐZMÉNYEI 

Szabadka régészettörténete nagy vonalakban egészen a XVII. századig ve-
zethető  vissza,' amikor is Marsigli gróf városunkban már felfigyel néhány 
régészeti tárgyra. Általában azonban Szabadkán különösebb érdekl ődést 
nem tanúsítottak a régészet iránt egészen a múlt század 70-80-as évekig. 
Iványi István megjelenésével új korszak kezd ődik nemcsak városunk, ha-
nem egész Bácska múltj ának felkutatásában. Monográfiájában' Szabadka 
hajdankorát is bemutatja, összegezve az eddigi kutatásokat, ugyanakkor 
régészeti tájékozottságáról és széles látókörér ő l győződhetünk meg. 

Szabadka keleti részén a horgosi vasútvonal mellett: elterül ő  pörösi 
pusztán 1870-ben egy pásztor jóvoltából több értékes régészeti lelet látott 
napvilágot,' majd 1882-ben a zentai temet ő  közelében a téglagyár kör-
nyékén országos méretekben is egyedülálló régészeti leletre bukkantak. 

Iványi említett munkájában' egyebek között ezt írja: „Különben 'a 
régiségek gyűjtése még korán sem haladott nálunk annyira, hogy a kör-
nyék őskoráról véleményt kockáztathatnánk. Mindössze két három év 
óta gyűjtünk városunkban a véletlenül  napfényre került ősi marad-
ványokat, amelyeket egyel őre a községi főgymnasiumunkban őrzünk." Majd 
Iványi a továbbiakban megjegyzi, hogy városunk határában eddig már 
többször előkerültek értékes, régészeti tárgyak" (...) de ezek vagy köz-
tudomásra nem jutottak, vagy pedig komoly figyelem tárgyát nem ké-
pezték és a tudatlanságát mindjárt el is pusztította". 5  

Iványi monográfiája (sajtó alá 1885. júliusában kerül) nem tájékoztat 
részletesebben vidékünk régészeti kutatásának fokozatos megszervezésé-
ről. De nem is értesíthet, mivel m űvének első  kötete 1882-ben már (sze-
rinte) annyira elkészült,' hogy a következ ő  évben akár a bíráló bizottság 
rendelkezésére is bocsáthatná.` 

Ám a szabadkai főgimnázium lelkes két tanára, Iványi István és 
Balás Imre —. f őleg az 1882-es gazdag leleten felbuzdulva — ekkorjában 
már megkezdte a régészeti kutatások megszervezését városunkban és kör-
nyékén. Erről a rendkívül fontos kulturális megmozdulásról a szabadkai 
levéltárban okmány is tanúskodik.' Mérföldk őnek tekinthető  tehát Iványi 
István és Balás Imre 1883. február 24-i „Nyílt kérelme" a városi tanácshoz. 
Mérföldkőnek azért, mert talán az els ő  ilynemű  nyilvános kezdeményezés 
városunkban. 

Hadd mutassuk be most néhány szóval a „Nyílt kérelmet"! 
Már a bevezet ő  sorok meggyőzni igyekeznek a városi tanácsot a kér-

dés fontosságáról: a föld általában gazdagon jutalmazza az emberiséget 
— írják —, hiszen a legkülönfélébb élelemmel, ércekkel stb. látja őt el, 
ám a talaj fels ő  rétegében egy régmúlt társadalom értékeit rejti, amely-
nek megmentése — és annak tudományos feldolgozása — el őmozdítaná 
vidékünk múltjának alaposabb feltárását. Annál is inkább, mivel eddig 
számtalan ókori és őskori tárgy került el ő , de ezeket sokféle okból kifo-
lyólag eddig nem sikerült hasznosítani, még csak magánygyűjtemény sem 
alakult, az értékes leletek szétszóródtak és jobbadán megsemmisültek. 
Majd így folytatják: „(...) csupán a jöv őre nézve óhajtanánk valami in-
tézkedést az iránt, hogy az ilyen leletek az elrombolódástól s elt űnéstől 
megóvassanak, s okulás és gyönyörködés czéljából múzeumba kerüljenek." 

Iványiék fenti sorait pirossal kellene megjelölniük, hiszen e megálla-
pításban nyilvánosan el őször szerepel a szabadkai múzeum megalapítá-
sának gondolata. 
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A továbbiakban kitérnek az alföld—fiumei vasút építésénél, kés őbb 
a Mácskovits-féle téglagyárnál, majd a budapest—zimonyi vasút föld-
munkálatai közben felszínre került őskori leletek szomorú sorsára. 

Csakis a városi hatóság erélyes közbelépése és felhívása eredmé-
nyezhetné, hogy „(...) a fölfedezett darabokat a találók bizonyos, a ható-
ság által megjelölendő  helyen bemutatnák, ahol azok megtekintetvén, 
a találóknak juttatandó némi jutalom mellett a hatóság kezelésébe vé-
tetnének, s onnan egyelőre a gymnasium régiségtárába, kés őbb egy netán 
alakulandó régészeti múzeumba elhelyeztetnének". Ezen túl az adakozás-
rá szánt tárgyakra évenként külön „archeológiai pénzalapot" kellene léte-
síteni. Ezáltal városunk jelent ős gyűjteménnyel gazdagodna, „(...) mint 
a pár év óta keletkez ő  a legközelebb rendezés alá kerül ő  régi pénz- és 
éremgyűjtemény (...)." 

A városi tanács részér ől a „Nyílt kérelem"-mel kapcsolatban a követ-
kező  kurta határozat' születik: „Ezen beterjesztett kérelem az e részben 
szükséges felhívás kibocsátása végett a tanácselnökségnek kiadatik." 

Ámde egy évvel kés őbb, 1884. május 22-én. e tárgyban újabb folya-
modvány'° érkezik a városi tanács címére a gimnázium tanári karától. 
Itt még erélyesebb intézkedések foganatosítására kérik a városi hatóságot 
és kérelmük legelején már rögzítik is óhajuk lényegét: „(...) hogy minket 
a város határában található régiségek felkutatásában s azoknak a meg-
semmisüléstől való megóvásban támogatni méltóztassék." Majd elmond-
ják, hogy Iványi István és Balás Imre már egy évvel korábban megtették 
a szükséges intézkedéseket és a vállalkozás sikerrel zárult: jelentékeny 
mennyiségű  régiség került a gimnáziumba. De ilyen sok értékes tárgy 
nem kerülhet rendeltetési helyére, mivel a lakosság jelentékeny része 
nem tulajdonít neki különösebb jelent őséget. A tulajdonképpeni régé-
szek a gimnázium tanárai és tanulói, akik többek közt Palics környékén a 
közelmúltban is értékes leletre bukkantak. A további kutatáshoz támo-
gatársa lenne szükség, állítják, majd folyamodványukban ismét a tanács 
felhívását sürgetik, miután „mindenkinek közpolgári kötelessége," hogy a 
lelt tárgyakat átadja — annál is inkább, mert azok „(...) az állam, illet-
ve Szabadka város virtualis tulajdonát képezik (...)" 

A tanácsi határozat" ezúttal már sokkal terjedelmesebb és a jegyz ő-
könyv e szavakkal záródik: „(...) A felhívás intézése s minél szélesebb 
körben leendő  terjesztése a tanácselnökségre bízatik, miért is err ől a ta-
nácselnökség miheztartása végett, a városi f őgymnasiumi igazgatóság pe-
dig tudomás végett kivonatilag értesíttetni rendeltetik." 

Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni Iványi m űvelődéstörténeti jelen-
tőségét. A gimnázium tanári karát sikerült teljes mértékben meggy őznie 
az ügy fontosságáról oly mértékben, hogy a tanácshoz felterjesztett bead-
ványon a tanári kar teljes létszámmal szerepel. Igy a tanács figyelmét 
még inkább felkelti a kérdéses dolog. De Iványi munkájának megszer-
vezésében sokat köszönhet olyan tudós tanároknak, mint Balás Imre, 
Gohl Ödön, Toncs Gusztáv, Sziebenburger Károly, Kosztolányi Árpád 
és nem utolsósorban Haverda Mátyás igazgatónak. Emellett kiváltképp az 
1883-ban megalakult Bács-Bodrog megyei Történelmi Társulat hat ser-
kentőleg. 

Hogy Iványiék tevékenysége visszhangra talált, bizonyítják a kora-
beli sajtóban mind gyakrabban el őforduló régiségi hírek. igy. a Szabad-
ka c. hetilap 1886. május 18-i számában a Különfélék rovatban az alábbi 
olvasható: „Érdekés régiség. Mácskovics Titusz városi f őmérnök úr két 
ősrégi bronz karpereczet küldött be f őgymnasiumunk régiségtárába, mely 
tárgyakat a Palics és Vértó között fekv ő  magas part ásása közben egy 
karcsonton találtak." 

Időközben azonban változás történik Szabadka kulturális életében: 
megalakul a Szabadkai Közkönyvtár és Múzeum Egylet. A közösség szel-
lemi élete ezentúl szélesebb keretek között folyik; tevékenysége kézzel-
foghatóbb és szerteágazóbb. 

A második lényeges változás Iványi István 1893-ban elhatalmasodó 
szembaja." Fél évre szabadságolják, de közben. Loósz István is elhagyja 
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az intézetet és kiírják a pályázatot ideiglenes tanári állásokra. Így kerül 
a főgimnáziumhoz Bibó-Bige György, aki id ővel fontos szerepet tölt majd 
be Szabadka művelődési életében. 

Előbb néhány mondatban nézzük, ki is az a személy, akiről a to-
vábbiakban leginkább hallunk. 

Pályázati kérvényéb ől" megtudhatjuk, hogy ekkor huszonkét éves, 
latin—magyar szakot végzett, de három és fél évig hallgatta a görög nyel-
vet, jártas a történelemben és földrajzban. A magyar nyelven kívül jól 
beszél németül. Bibó-Bige Kolozsvárról pályázik, és arra kéri a f őispánt, 
hogy a pályázat kimenetelét nyiregyházi címére küldjék meg. Így nagyon 
valószínű , hogy ez a származási helye. 

Mint helyettes tanár, figyelme kezdett ől fogva a Szabadkai Közkönyv-
tár és Múzeum Egylet munkájára irányul. Annak kés őbb is lelkes támoga-
tója, sőt a tanári állás mellett a múzeum őri tisztséget is vállalja. Több-
ször találkozhatunk beadványaival, melyek részben betekintést adnak az 
egylet munkájába is. A városi tanácshoz felterjesztett beadványokat azon-
ban gyakran ő  fogalmazza, nem pedig az egylet elnöke. Erre mutat az 
1899. március 30-án kelt kérvény is," amelyben az egylet nevében megfe-
lelőbb helységet kér, hogy „culturalis missioját teljesíthesse". Ez azért is 
indokolt — írja Bibó-Bige György, mert „(...) egyesületünk mindennek 
alkalmas, csak könyvtár- és múzeumhelyiségnek . nem (...) Egyesületünk 
már régebben elhatározta, miszerint városi múzeumot létesít, hol a vá-
ros múltjára és jelenére vonatkozó összes dolgok összegy űjtetnek p. o. 
régiségek, a megye florája és faunája, földtani, néprajzi sajátosságok. 
Ezekből már a régibb időben számos anyag gy űlt össze, melyek elhelyezve 
igen csinos kis múzeumot képeznének". 

Miután Bibó-Bige György 1898-ban megszerezte a tanári oklevelet, 
egy évvel kés őbb tanárrá nevezik ki, de kapcsolata továbbra ..sem sz űnik 
meg az egylettel. S ő t azt mondhatnók, még inkább szívén viseli annak 
sorsát. Igyekezete arra irányul, hogy a Szabadka múltját idéz ő  tárgyak 
egy fedél alatt legyenek. F őleg az ő  kezdeményezésére kéri az egylet a vá-
rosi levéltárban található muzeális tárgyak visszaszárm.aztatását.'` Többek 
között a folyamodványban ez áll: „Ezen városunkra vonatkozó régiségek 
legnagyobb és legjellemzőbb példányai éppen a városi archívumban van-
nak elhelyezve. Míg egyrészről az archívumban elhelyezett dolgok a nagy-
közönség részéről hozzáférhetetlenek s így azok oktató, nevel ő , buzdí-
tó hatása megszűnik, másrészt azok fenntartására kevesebb gond fordít-
tatván lassanként teljesen. megsemmisülnek." 

A hajdankor, a régészet iránt mindig érez némi nosztalgiát, s őt ok-
mányokban itt-ott „képesített numizmatikusnak" jelölik. De nekifog „Az 
ember a történelmi kor kezdetéig" cím ű  tanulmányának megírásához is. 
Így teljesen érthet ő , miért kéri 1899. június 20-án a tanácsot, 1ó hogy 50 Ft. 
megszavazása mellett engedélyezze részvételét egy archeológiai és nu-
mizmatikai tanfolyamon. Ezt így okolja meg: „Célja ezen tanfolyamnak, 
melyre, mint mellékelt felhívás mutatja, már felszólítva lettem, az, hogy 
a vidéken lévő  egyes múzeumőröket kiképezze a régiségtani múzeum szák-
szerű  berendezésében, azon felül a város környékén történend ő  esetleges 
régiségtani ásatások vezetésében. Ez okból ;  ha a tekintetes városi tanács 
a segélyt megadva nekem a tanfolyam. hallgatását lehet ővé teszi, annak 
csak városunk veheti hasznát." 

És veszi is! Szabadkán és környékén el ő tte senki sem végzett szak-
szerű  — a hatósági közegek támogatásával — régészeti ásatást. Minthogy 
Iványiék elindították Szabadkán e tudomány területén is a mozgalmat, 
Bibó-Bige György gimnáziumi tanár 1913-ban először valósítja meg azt 
a gyakorlatban. 

Ma már tudjuk, Szabadka környékén eddig f őleg a felszabadulás 
után végeztek szép sikerrel régészeti ásatásokat. Vajon hogyan folyt le 
a legelső? Ennek körülményeit igyekszünk bemutatni a szabadkai levéi-

- tárban fellelt okmányok alapján. Tudniillik Bibó-Bige György annak ide-
jén publikálta ugyan ásatását," de nem határozta meg közelebbr ől az 
ásatás helyét, azaz nem „tájolta be". Ezenkívül még sok egyéb dologgal 
egészül ezúttal ki a korabeli kissé hiányos jelentés. 
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Bibó-Bige György tanár el őször 1913. június 23-án jelenti Petrich 
Ernő  rendőrkapitánynak a május végén végzett felületes ásatás eredmé-
nyét." Ekkor Árpád-kori ezüst pénzdarabok, ezüst mentegomb, négy em-
beri csontváz és téglaépítmény (valószín űleg templom) maradványai ke-
rültek felszínre. A pénzdarabok korának meghatározásánál meggy őződ-
hetünk Bibó-Bige György numizmatikai táj ékozottságáról. 

A továbbiakban javasolja a lel őhely alaposabb felkutatását, amely tíz 
napszámossal ötnapi munka mellett elvégezhet ő . Kérését több pontban — 
alapfogalmakkal érlelve — hosszan indokolja meg. Hiszen vidékünkön 
hajdan a templom nemcsak vásári gyülekez őhelyként szolgált, hanem re-
fúgiumként, azaz menedékhelyként is. Általában a legkimagaslóbb helyre 
építették és kőfallal vették körül; az egész vidéket pedig árokkal. A temp-
lom tehát várszerű  hely volt és a környék lakossága ide temetkezett. A 
rabló hordák azonban rendesen megbolygatták a sírokat. 

Majd jelentésében megjegyzi, hogy mindezek az ismertet ő  jelek a 
kelebiai felületes ásatásnál már felismerhet ők. Az ásatás színhelyét a nép 
nem véletlenül hívja templomdombnak és az egész terület mocsárral és 
árokszerű  mélyedéssel van körül véve. Így zárja tudósítását: „Mindezek 
alapján biztosan állítom, hogy a jelen helyen egy Árpád-kori templom 
állott, melynek felkutatása, hogy nemcsak régészeti, hanem Szabadka 
történetét illet őleg is megérdemeli a reá fordított költséget és fáradságot." 
Egyben csatolja a felkutatott régészeti tárgyakat is. 

A rendőrkapitány 1913.. 	augusztus 21-én az ügyben beadvánnyal for- 
dul a városi tanácshoz: „A folyó évi május hó végén a Tompai közle-
gelőkön a pest—zimonyi vonal 106-os számú őrházával szemben, az et-
től mintegy 400 lépésnyi távolságban lév ő  a környékbeli lakosok által 
Templomdomb néven jelölt, emelkedettebb helyen b űnügyi nyomozásból 
kifolyólag felületes ásatást végeztettem (...)", majd következik a már 
általunk is felsorolt talált tárgyak megnevezése. Petrich rend őrkapitány 
a továbbiak során hozzáf űzi, hogy az ásatásnál jelen volt Bibó-Bige György 
tanár — „képesített numizmatikus" — is és nevezett indítványa alapján 
sürgősen határozni kellene az ásatás kérdésében. 

A városi tanács engedélyezi 19  a további ásatást azzal, hogy „ ... a fel-
ásott részt, ahol arra tudományos okból szükség .nincs, ismét rendeztes-
sék" 

A dokumentumok ezután bemutatják magáról az ásatásról készült 
változatokat, bejegyzéseket, amelyek tudományos szempontból igen ér-
tékesek. Látható a feltárt kelebiai templom alaprajza, ahol a ;,pince' 
belvilágának hossza 8 m; a falazat szélessége 0,60-1,30 m között válta-
kozik. A templom bejárata nyugat felé néz, innen lépcs ő  vezet le, ahol 
két 0,70 m-es oszlop található. A templom körüli csontvázakról és sírok-
ról is vázlatok készültek, éspedig gyermek csontvázakról; téglával ke-
rített nyitott sírokról; a szabad földbe temetett halottakról stb. 

Emellett részletes rajzok készültek a templom környéki futóárkok-
ról és a közelében fekvő  csontvázak fekvésér ől; néhány talált tárgyról 
(eredeti šzínezéssel is). Különösen érdekes a vörösrézb ől készült szár-
nyas ló színes rajza. A lel őhely környékéről szintén vázlatos térkép ké-
szült. 

A kelebiai határban megjelent ásatás eredményér ől 1913. szeptem-
ber 17-én készült a jelentés, amelyet írásunkhoz mellékeltünk (D). Ugyan-
akkor Bibó-Bige feltüntette kiadásait is. 2° E szerint az ásatás 7 napon 
át folyt és mivel fuvar nem állt naponként rendelkezésére, a tanár 16 
korona kiadásra kényszerült. A nyolc-nyolc korona fuvardíjat Némedi 
István és Konya Joachim fiákerosoknak utalták ki. 

A rendőrkapitány 1914. február 18-án jelenti, 21  hogy a feltárt helyet, 
miután „ ... arra tudományos okból szükség nem lévén", beföldeltette, a 
fémtárgyakból és téglákból álló leletet pedig Balogh Károly...f őlevéltá-
rosnak további megőrzésre adta át. Balogh Károly átvételi elismervé-
nyén 1 db. cserépkanta, 35 db. fémtárgy kartonlapra er ősítve, 3 db. em-
beri koponya és 3 db. tégla szerepel. 
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A városi tanács a jelentést tudomásul veszi, egyben utasítja 22  Ba-
logh Károly főlevéltárost, hogy az átvett tárgyakat vizsgálja át és a „mu-
zeális becsűeket a közkönyvtárban és múzeumban" helyezze el. 

Igy zárult az első  Szabadka környéki régészeti ásatás. 
Városunk múltjának további felkutatása érdekében a szakemberek-

nek feltétlenül vissza kell térniök a kelebiai lel őhelyre, mert az előkerült 
okmányok feltárják az egész vállalkozás kivételes jelent őségét. 

Szabadka régészettörténetének els ő  korszaka tehát az els ő  világhá-
borúig terjed, ám újraébred és igazán csak a felszabadulást követ ő  évek-
tő l számítható. 
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MELLÉKLET 

A. 

Iványi István és Balás Imre tanárok kérelme régiségi leletek meg-
óvása érdekében: 

„Nyílt kérelem 
Szabadka szabad kir. város tekintetes Tanácsához 
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Hazánk földje nemcsak gazdagon adja vissza a földmível őnek a 
bele vetett magot; nemcsak nemes és hasznos érczekben s a le gnélkülöz-
hetetlenebb fűszerben, a sóban bír megbecsülhetetlen kincsekkel, ha-
nem a talaj fels ő  rétegében egy régmúlt társadalom oly értékes emlékeit. 
rejti, melyek bírása, fölfedezése, napfényre hozatala s a tudomány világá-
nál való felhasználása másutt már eddigelé is véghetetlen nagymérték-
ben mozdította elé a nagy embercsalád múltjának megismerését. Váro-
sunk. határának humusz a s a közvetlenül alatta fekv ő  földréteg szám- 
talan ily emléket rejt ókori, s ő t őskori fegyverek, — házi eszközök s 
fényűzésre használt tárgyakban, de ezeket sokféle okoknál fogva eddig-
elé nem sikerült hasznosítani. Itt fegyverdarabokat, amott urnákat (:cse-
répedényeket:), másutt k őkorszaki baltadarabokat, másutt ismét nagyobb 
vagy kisebb mennyiségű  pénzeket és érmeket találnak egyesek, melyek-
ből. azonban — tudtunkkal — egyetlen valamirevaló magángy űjtemény 
sem jött létre. 

S valjon miért? Egyenesen azért, mert az értetlenség és tudatlanság 
vardal módra megsemmisíti, a kapzsiság eltünteti azokat, míg az ér-
telmiség vagy éppen nem, vagy csupán akkor értesül valamely leletr ő l, 
midőn az már meg sem menthet ő . Nem kívánjuk fürkészni az okokat 
mind, a melyek ezen sajnálatos tényt létrehozták; azt sem hozzuk fel, 
hogy a lelt kincsekről szóló hazai törvények a lelketlen fiskális szem-
pontnak a kultúra kárával mennyi hasznot hozhattak: csupán a jöv őm 
nézve óhajtanánk valami intézkedést az iránt, hogy az ilyen leletek az 
elrombolástól s eltűnéstő l megóvassanak, s okulás és gyönyörködés czéljá-
ból múzeumba kerüljenek. 

Mondják egyebek közt, hogy már az alföld—fiumei vasút építésénél, 
később a Mácskovits-féle téglagyár felállítása óta; legújabban pedig a 
budapest—zimonyi vasút földmunkálatai közben számtalan ily őskori em-
lék került felszínre, s oszlott szét egyesek birtokába. Az ezutáni hasonló 
leletek megóvhatása a hozzáférhet ővé tétele végett ajánlatosnak tarta-
nók ennélfogva, ha a nemes város • úgy is mint földesúr,. úgy is mint 
önálló jurisdiktio határozatba tenné, hogy a fölfedezett darabokat a ta-
lálók bizonyos, a hatóság által megjelölend ő  helyen bemutatnák, ahol 
azok megtekintetvén, a találóknak juttatandó némi jutalom mellett a ha-
tóság kezelésébe vétetnének, s onnan egyel őre a gymnasium régiségtá- 
rába, később .egy netán alakulandó régészeti múzeumba elhelyeztetnének. 
Adná ki a tek. Tanács kell ően megmagyarázandó felhívásban, hogy bár-
mily efféle régi tárgy, némi anyagi értékkel is bír, a melyet méltányos 
mértékben minden találó megkap; rozsdás réz- vagy vasnyíl, lándzsa s 
egyébféle fegyverdarab, ha az talajrigolozás, pincze-, kút-, árok- és egyéb-
féle ásás közben a földb ől kikerül, néhány kr.-ért; réz és ezüst pénzdara-
bok súly szerint; cserépedények, k ővályúk, kőkoporsók — darabokban 
vagy egészben — becslés szerint a találóktól be fognak váltani; szánna 
rá a hatóság az el őre nem látott költségekre kijelölt alapból valamint 
évenkint ezen czélra; bocsátana ki felhívást adakozásra egy ily archeo-
lógiai -pénzalapra, vagy pedig érdekl ődő  magánosok buzgalmát gerjeszte-
né s fokozná méltánylás és elismeréssel etc. etc. etc. s -bizton hiszszük, 
hogy néhány év alatt megtekintésre méltó, s őt jelentékeny gyűjtemény 
keletkeznék,.- melyet - a tudománykedvel ők haszonnal, a kíváncsiak pedig 
élvezettel tekintenének meg éppúgy, mint a pár év óta keletkez ő  s leg- 
közelebb rendezés alá kerül ő  régi pénz- és éremgyűjteményt. 

Hisszük, hogy a szépért és jóért lelkesül ő  tisztviselőink, legfőképpen 
pedig a tek. Tanács tagjai ezen kérelmünket figyelmükre méltatják, s 
bízunk, hogy ha a kezdeményezés megtétetik, meg őriző  s rendező  egyén is 
majd csak fog találkozni. 

Kelt Szabadkán, 1883. évi február hó 24-én. 

Mély tisztelettel: 

Iványi István főgymnas, tanár. 
Balás Imre főgymn. tanár" 
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B. 

A gimnázium tantestületének folyamodványa régészeti leletek fel-
kutatása és megóvása érdekében: 

„Tekintetes Városi Közgyűlés! 
Tisztelettel alulírott tanártestülete Szabadka város községi f őgymná-

siumának, azon kéréssel bátorkodunk a Tekintetes Közgy űléshez — úgy is 
mint kegyurasághoz, úgy is mint törvényhatósághoz — fordulni, hogy 
minket a város határában található régiségek felkutatásában s azoknak 
a megsemmisülésétől való megóvásban támogatni méltóztassék. 

Iványi István és Balás Imre tanárok már a múlt isk. év alatt nyúj-
tottak be egy kérvényt azon érdemben, hogy a városunk határában ta-
lálható régi pénzek, érmek s több effélének intézetünk gy űjteményébe 
juttatása iránt a szükséges intézkedések megtétetnének; s ennek volt 'is 
annyi sikere, hogy értelmesebb polgártársaink a kezeikhez jutott régi-
ségeket és régi pénzeket beszolgáltatták; mind e mellett az is bizonyos, 
hogy igen sok dolog, aminek tudományos értékét a lakosság egy jelenté-
keny része mérlegelni nem képes, pusztulásra jut. 

Éppen itt felemlítend őnek tartjuk, hogy nagy terjedelm ű  határunk 
különböző  helyein — csekély mélységben a föld alatt — oly tárgyak rej-
lenek, a melyek valóságos archeológiai kincset képeznek, de ezek ker-
tekben a földrigolozásánál, szabadban a tégla- és vályogvetésnél a tudat-
lan vagy nem értesített egyének gondatlansága miatt rendesen veszend ő-
be mennek. 

Egyebek közt Palicson, a kanizsa—martonosi országút mellett lev ő  
vályogverő  területen oly értékes régiségeket fedeztek föl legújabban is 
azon a tájon járó gymn. tanulóink, melyek bár csak egyszer űnek látszó 
edénytöredékek, de a tudomány emberére nézve nagy értékkel bírnak 
és a minőknek gyűjtését s megóvását egyik fő  kötelességünknek tart-
juk. Csakhogy a mily mértékben érezzük ezen kötelességünket, éppoly 
tehetetlenek vagyunk annak teljesítésében mindaddig, amíg abban a leg-
hatályosabb oldalról támogatást nem nyerünk. 

Minthogy pedig ezt legels ő  helyen és legbiztosabban a Tekintetes Vá-
rosi Hatóságtól reméljük, ugyanazért tiszteletteljesen esedezünk: méltóz-
tassék először is a legmegfelelőbb módon közhírré tenni, hogy mindazon 
tárgyak melyek földásás, rigolozás, tégla- és vályogvetés, csatorna- és pin-
ceépítés alkalmával vagy más hasonló nem ű  munka közben a föld fel-
színére kerülnek, az állam, illetve Szabadka város virtualis tulajdonát ké-
pezik, azoknak épségben hagyása és a közhatóság kezeibe juttatása tehát 
mindenkinek közpolgári kötelessége; minélfogva mindenki felhívatik, hogy 
az így lelt tárgyakat a városi tanácshoz — intézetünknek leend ő  átadha-
tás végett — beszolgáltassa; a mid őn is a beszolgáltatott tárgyakhoz ké-
pest az illetők megfelelő  erkölcsi vagy anyagi jutalomban részesülnek; 

méltóztassék továbbá a rendkívüli kiadások címén költségvetésileg 
megállapított összegb ől az általunk célba vett kutatásokra legalább any-
nyi segélyt juttatni, hogy abból a szükséges napszámot is fuvarként fe-
dezhessük. 

Legyen szabad a föntebbiek után még csak azt felemlítenünk, hogy 
hazánk törvényhatóságai s egyes községei vetélkednek egymással ezen 
ügynek támogatásában; hogy az ország f ővárosa évenkint ezreket fordít 
régészeti ásatások s kutatásokra; — legyen szabad nekünk is remélnünk, 
hogy a gazdag Szabadka sem fog e téren hátramaradni. 

Melyek után teljes tisztelettel vagyunk 
A Tekintetes Városi Közgyűlésnek 

Szabadkán, 1884 május 22. 

alázatos szolgái: 	 a főgymn. tanártestület: 

Haverda Mátyás 
vál. igazgató 

Balás Imre 
Iványi István 
Matkovich Bertalan 
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Sziebenburger Károly 
Tipka Antal 
Toncs Gusztáv 
Gohl Ödön 
Kosztolányi Árpád 

Medgyesi Lajos 
Mérey Ágost 
Prokes Ignác 
Hosziarik János 
Polyákovits Alajos" 

C. 

Bibó-Bige György folyamodványa a régészeti ásatás folytatása iránt: 
„Tekintetes Petrich Ern ő  rendőr kapitány urnak 

Helyben 
A múlt hó folyamán Szabadka város határában megejtett - ásatás al-

kalmával talált régiségeket mellékelve van. szerencsém átszármaztatni, 
éspedig: 

körülbelül II. István—II. Béla—II. Géza korából való ezüst dénár 
(III6-II62). Korát ném lehet meghatározni pontosabban, mivel a magyar 
numizmatika eddig még nem tudta eldönteni, hogy a pénzeken el őjövő  
signaturák. az  egyes királyok 'vagy a verdék jegyeik-é. Abból kifo-
lyólag, hogy a pénzen úgy az a v e .r s, mint a r e v e r s oldalon a ke-
reszt egyenlő  szárú (tehát görög kereszt) megállapítható, hogy ezek a 
fent említett királyok korából valók, annál is inkább, mert. Réthy: Á r p á d-
k o r i pénzek cz. munkájában ezen korbeli királyok pénzei közé so-
rozza. 

A gombot illetőleg annak alakja és díszítése az A r c h a e o l ó g i a i 
Közlöny szerint az első  Árpád-korból. való. 

A második tört pénzdarab szintén az els őnek mását sejteti. 

JAVASLATOM: 

Szabadka város történetére és volt helyrajzi viszonyaira . a lelhely 
felkutatása minden körülmények között érdemes volna, annál is inkább, 
mert 10 napszámossal 5 napi munka mellett az egész terület felkutatható. 

INDOKAIM: 

A délvidéken, ahol a lakosság (kivéve a városi polgárságot) szál-
lásokon lakott: vásári gyülekező  helyük volt a templom. 

A templomot minden körülmények között olyan helyre építették, 
ahonnan a környékbeli Lakosság megláthatta. 

A délvidék lakossága állandóan ki volt téve a kun és b e s e n y ő  
támadásoknak. 

A hirtelen megjelen ő  rablóhordákat legels ősorban a tanyák felett. 
kimagasló tornyokban lakott barát vehette észre, és ez adhatta hírül a 
környék lakosságának harangszóval a közelg ő  veszélyt. 

-e). Innen támadt az, hogy a templom helye nemcsak vásártér volt, 
hanem refugium is. 

f) Ettől az idő től fogva a templomokat olyan helyre építették,. ahon-
nan nemcsak kilátás nyílt a környékre, hanem védelmi helyül is szolgál-
hatott p. o. Szabadkán a jelenlegi szt. Ferencz-rendi zárda helyén (különö-
sen alkalmasnak lelték erre a mocsaraktól környezett dombokat). 

g) Az ilyen helyek tereprajza a következ ő  volt: 
Az egész területet körülvették árkokkal. 
Ahol a mocsáron keresztül gázló vezetett, apró kis bástyákat épí-

tettek. 
A templomot magát arra a helyre építették, amely legkimagas-

lóbb volt és ezt külön k őfallal vették körül, mintegy ultimum refugium. 
h) Mert a templom ilyen várszer ű  hely volt, a környék lakossága ide 

temetkezett. 
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Ez okból a betörő  rablóhordák rendesen a klastromok kriptáit 
szokták felprédálni. 

Mindezen ismertet őjelek a szóban forgó területeken felismerhet ők: 
A nép Templomdombnak nevezi. 
Az egész terület mocsárral van körülvéve. 
Három halom emelkedik, az egész árokszer ű  mélyedéssel körül-

véve; a legmagasabb nyíltan kivehet ő  árokkal. 
A megejtett ásatás alapján megállapítható volt a következ ő : 

Árpád-kori pénzt és ékszert leltünk. 
A kisebb halmokon téglamaradványokat és embercsontokat. 
A fődombon, ahol a fő  erősség állhatott, kriptaszerű  alépítménye 

ket, mai napság használatában el ő  nem forduló téglaalakból, benne egy 
másra hányt emberi csontvázakkal. 

Mindezek alapján biztosan állítom, hogy a jelen helyen egy Árpád• 
kori templom állott, melynek felkutatása, hogy nemcsak régészeti, ha-
nem Szabadka történetét illet ő leg is megérdemli a reá fordított költséget és 
fáradságot. 

Szabadka, 1913. június 28-án. 
Bibó-Bige György 
gymn. r. tanár" - 

D. 

Bibó-Bige György jelentése a kelebiai ásatás eredményér ő l: 
,,Jelentés a kelebiai határban megejtett ásatás eredményér ő l: 
Az ásatás megkezdetett azon a dombon, melyet a köznép Temp-

lomdombnak nevez. Folyt az ásatás 6 napon át, s eredménye volt a 
következő : 

Megállapítható volt, miszerint ezen a helyen tényleg épület ál-
lőtt, éspedig templom. 

Feltáratott az egész épület alaprajza, bejárata, a bejáratnál lév ő  
két oszlop szintén. 

Feltáratott a templom környéke, a melyb ől megállapítható volt, 
miszerint (mint az rendesen szokott is lenni) temet ő  volt. 

A temetkezésnél kétféle eljárás volt. 
téglával körülvett sarkophág. Ilyen találtatott két feln őtt és 2 

kis gyermeké. 
Egyszerűen a földbe való temetés. 

A csontvázak helyzetéb ől következtetni lehet a következ őkre. Volt 
rendesen eltemetett s volt csak hamarjában elhantolt holttest. Ez utób-
biak a legkülönböz őbb helyzetben találtattak úgy, amint valamely öldöklés 
után a visszamaradottak sietve elföldelték őket. 

Lelet kevés fordult el ő . Ennek magyarázata mivel itt erőszakkal le 
rombolt s kirabolt területtel van dolgunk. 

Az előfordult leletek a következ ők: 
ezüst denár, melyről határozottan megállapítható, miszerint a II 

Istvántól II. Gézáig terjedő  időközből való 
ezüstgomb Árpád-kori diszítéssel 
zománcozott gom csillagdísszel 
zománcozott sárgaréz betétes csat (szárnyas Pegazussal) bizánczi 

munka 
bronzszíj dísz ékkőbetéttel 	 .. . 
bronz rombus alakú lapdíszítéssel 	 . 
szíjdísz rézből díszítéssel; három dárdahegy 
bronzedény peremének egy része rovátkolt díszítéssel; két .nyílhegy 
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az épületnél előjövő  vasak közül ajtósarkok, pántok, reteszek, 
závárok részei 

lószerszám darabok 
szegek különféle nagyságban 

1) cserépedény töredékek, primitív, barbár munka 
egy kissé sérült urna,. az egyik csontváz lábánál vonalas díszítéssel 
épülettéglák, melyeken a párkánydíszek s oszlopdíszítések a tégla 

alakjából kivehetők. 
A kiásott alapzatról s méreteir ől, a sírok és holttestek elhelyezésé-

rő l s az egész hely topográfiáj áról s az ásatás menetér ől a mellékelt váz-
lat ad képet; a lelt tárgyakról a szintén mellékelt összeállítása a leletnek 
számol be. 

Ezekben bátorkodtam jelentésemet a Tekintetes városi Tanácsnak. 
megtenni. 

Kelt Szabadka, 1913. szeptember hó 17-én. 
Bibó-Bige Györ gy 

gim. tanár" 

205 



ALKOTÓM ŰI-IEL Y  

AZ ELKÖTELEZETT ÍRÓ, TÖRTÉNÉSZ, TANÁR 
LŐRINC PÉTER VALLOMÁSA ÖNMAGÁRÓL 

A Forum marxista könyvesboltjában Újvidéken., 1979. január 18-án L őrinc 
Péter Harcban a földért című  új könyvének megjelenése alkalmából író-
olvasó találkozó volt. Bori Imre, . majd Mészáros Sándor méltatása után 
Lőrinc Péter a következ ő  szavakkal kapcsolódott a kialakuló beszélgetésbe: 

Ketten is bemutatták az el őbb úgy is mint írót, úgy is mint törté-
nészt, most engedjék meg, hogy magam is bemutatkozzam azoknak, akik 
különben is jól ismernek. 

. Arról volt szó eddig mindkét részr ől, hogy mind Láng Árpád, mind 
Žarko Plamenac, Lőrinc Péter vagy Löbl Árpád elkötelezett író és ugyan-
úgy marxista történetíró is. Err ől illene valamivel, többet mondanom 
most, hozzátéve azt is, hogy ha jellegzetességem az elkötelezettség, amint-
hogy hiszem, hogy igen, akkor még hozzátehetnénk valamit, amir ől eddig 
nemigen volt szó, azt, hogy egyúttal nemzetközi is vagyok, és hogy az 
internacionalizmust az elkötelezettség szerves részének tartom. Err ől sze-
retnénk egyelőre beszélni. 

Ha, mint eddig is volt már róla szó, voltam életemben avangardista, 
de voltam realista író is, úgy mind a kett ő t vállalom ma is, és. elfogadom 
mások részéről is mind a kett őt mint formát, ha mögötte mint lényeg az. 
elkötelezettség áll. Úgy érzem, hogy az irodalom, a történelem és az is-
kola is, és minden, ami vonz engem, olyan elkötelezett ideológiai és egy-
úttal gyakorlati életmegnyilvánulás is, amely megkívánja azt, hogy be-
töltse méltó szerepét a társadalomban. Az elkötelezettség, azt hiszem, 
már első  (hozzáteszem zárójelben, amit eddig nem hallottunk, rossz) ver-
semben is megnyilatkozott. A Lány és békének els ő  verse, amelyet 1915-ben 
írtam — éppen hogy kitört a világháború — ezekkel a sorokkal kezd ődik: 

Besoroztak katonának, 
s célja az lesz életemnek, 
hogy öljek, míg meg nem ölnek — 
természetes. 

Azt hiszem, ez az első  versszakom már elkötelezett engem az osz-
tályharcnak és a nemzetköziségnek, a humanizmusnak. Egész természe-
tes, hogy elkötelezett volt Láng Árpád, a Szervezett Munkásban, L őrinc 
Péter a Hídban, vagy Žarko Plamenac mondjuk a Kulturában vagy a 
Pregledban, Književnikben, de talán. nem annyira kézenfekv ő  az, hogy el-
kötelezett volt még a dadaista író is. Kiírtam magamnak egy régi da-
daista . versemb ől. két sort, amely sokmindenféle dadaista, ha tetszik, ha-
landzsa után, ezt mondja: 

A n őstény macska egy nyávogására öt métert ugrott a kan az 
[emeletig, 

ezt csináljátok meg testvérek, és mi bátran. megdögölhetünk. 
Ti, mi, a költ ők, mi az agitátorok, — ha megtettük az ugrást a 

[forradalomba,  bátran elvonulhatunk. 

Igy írtam akkor én, nem tudva azt, hogy ez csak az els ő  lépés, 
és hogy utána következik egy második lépés is, a szocializmus felépítése. 
De azért voltam dadaista akkoriban. 
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Ugyanígy voltam más avangardista írásaimban is elkötelezett. Mond-
juk A farsang versciklusban, amely különben elveszett, vagy az Együtt 
drámában, amely szintén elveszett egyes házkutatások során, és amely 
egyszerre három színpadon játszódott, ahogy akkor az avangardizmus 
megkívánta, vagy a Csillagokban, amely megvan még, és így tovább; mind-
ezekben az avangardista írásokban is egy elkötelezett ember lépett elénk. 
Természetesen így volt ez tovább is, és nemcsak az irodalomban, ha-
nem egyúttal a történelemben is. Ha még ma is vannak nagyon sokan 
olyanok, akik tudománynak azt tartják, hogy minél több adatot sorolja-
nak föl, minél több tényr ől emlékezzenek meg, akkor én ezt mindig és 
ma is az első  lépésnek tartom csupán, amely nélkül nincs tudomány, nincs 
történelem, de amelyhez hozzá kell járuljon a második lépés, az analízis 
után a szintézis, a következtetések levonása, az egyes események, em-
berek vagy pártok helyének megjelölése, és tetszik vagy nem tetszik, az 
állásfoglalás is. 

Mint történész is elkötelezett voltam és vagyok és — erre a rövid 
időre már, ugye, nem érdemes változtatni ezen — maradok is. 

Ha a harmadik mesterségemet vesszük tekintetbe, az iskolát, a pe-
dagógiát, szintén elkötelezett voltam. Az én diákjaimnak jó része, aki 
megérdemelte, hogy azzá váljék, marxistává vált. S ő t, tekintve, hogy 
amint hallottuk az el őbb, lélektannal is foglalkoztam, pszichoanalízissel is 
foglalkoztam, éspedig a gyakorlatban is, nemcsak tudományosan, hozzá 
kell tennem azt is, hogy tekintve, hogy minden diák és minden ember, 
abban a korszakban, a húszas-harmincas években beteg volt, lelkileg beteg 
volt, nem lehetett nem beteg lenni — én is beteg voltam, s csak azért 
ismertem fel a más betegségét, mert el őször a magamét ismertem föl —, 
azért arra gondoltam, és ezt sikerült is megcselekednem, megoldom a 
lelki problémáikat a diákjaimnak, azért, hogy teljes, egész embert te-
remtsek belőlük, hogy erejüket és idejüket a társadalmi problémák meg-
oldásának szentelhessék. 

Ez mindig elkötelezettséget jelent. De mondom, ehhez hozzátarto-
zik még a nemzetköziség is. Azt hiszem, mindenki tudja rólam, hogy 
foglalkozom nemcsak magyar, nemcsak szerb történelemmel, hanem a 
románok, ruszinok, szlovákok történelmével is, hogy két nyelven írom 
a műveimet, vagy talán azt is, hogy a Történelmi Társulat élén valami-
kor, egyelőre akkoriban egyedül, harcoltam azért, hogy az egyetemen, 
a történelmi tanszéken a magyar történelmet is tanítsák, vagy, Barta 
Dezsővel együtt, harcoltam azért, hogy minden iskolában, minden nem-
zet és nemzetiség iskolájában tanítsák minden nemzet és nemzetiség tör-
ténelmét, hogy megismerjük egymást. Mindez nemzetköziségemnek a kér-
dése. Éppen ezért, ha teljesen egyénileg akarok mondani err ő l egy-két 
szót, úgy én nagyon örültem mindenféle kapott díjnak, de akár hiszik, 
akár nem, a legkisebb díjnak örültem a legjobban. Az egyik a magyar 
Zsáki-díj volt, a másik pedig a ruszin Svetlasc-díj. Ugyanúgy örültem, hogy 
megkaptam az Aranykoszorús Testvériség-Egység Érdemrendet. 

Ehhez, azt hiszem, hozzá kellene fűzni még valamit: kinek az érdeme, 
mondjuk így, ha szabad ezt a szót használnom, kinek az érdeme az, hogy 
kifejlődött bennem az a nemzetköziség? Nem az én érdemem, egészen 
biztos, hanem a társadalom érdeme, annak a következménye ez, hogy 
az életem folyása olyan volt, hogy hányt-vetett-dobált, egyik városból a 
másikba, és ha szlovákok között születtem és parasztok között születtem 
Kovačicán, akkor hamarosan Orsovába kerültem, románok közé, gyári 
munkások és matrózok közé, és így tovább — végig az életben. Az els ő  
háború alatt lengyelek és ukránok és olaszok között éltem, vagy amikor 
jóval később Bitillába kerültem, makedónok közé jutottam, de nemcsak 
makedónok közé, mert abban a szerencsében részesültem, hogy mint 
vándortanár, más vándortanárok és vándordiákok társaságába kerültem. 
Ami annyit jelentett, hogy ott voltak körülöttem a vajdaságiak is, a szer-
biaiak és a Crna Gora-iak is, és más különféle nemzetek tagjai. 

Ez, azt hiszem, a legfontosabb. Az, hogy az élet mindig megtanítja 
az embert arra, milyennek is kell lennie, ha célt akar érni, ha el akarja 
érni célját. 
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Egy harmadik kérdést is föl szeretnénk itt vetni. Szintén említették 
már itt az el őbb, történész köllégám említette már, fölemlített egynéhány 
könyvcímet vagy tanulmánycímet is, és ez indított arra, hogy ne csak 
fölsoroljam ezeket a könyveket és, tanulmányokat, kicsit sok is volna föl-
sorolni 30 könyvet, 120 nagytanulmányt, 600 kisebb cikket stb. Nehéz volna 
fölsorolni, még ha épp itt is van elő ttünk a bibliográfiai jegyzék. Tárgy-
körök szerint szeretném csoportosítani a címeket, hogy csaptam át egyik 
tárgykörből. a másikba. 

A munkásmozgalom történetén kezdtem történészi m űködésemet, de 
utána átcsaptam egy másik témára, az agrárstruktúra, vagy ezzel kap-
csolatban az engedményes politika vizsgálatára. Ez az egyetlen téma; amely 
azt hiszem, végigkísért az els ő  könyvemtől az utolsóig. Ez az engedményes 
politika. Mert már amikor A nagy póri pört írtam, a negyedik fejezetben 
erre került sor; észre kellett vennem, hogy a polgárság, a megye birtokos 
képviselői, a tőke képviselői nemcsak terrort használtak a munkásmozga-
lom ellen, hanem igyekeztek egyes kisebb kívánságukat ki is elégíteni, 
engedményeket tenni, hogy ezáltal kifogják a szelet a vitor].ából. _és meg 
nyerjék a munkásságot a maguk részére, a polgárság részére. Ezt • észre-
vettem már akkor. Ez folytatódott azután tovább, úgyhogy A nagy póri pör-
től, amely szerb nyelven 1949-ben jelent meg, egészen a Harcban a földért-
ig, amely 1977-ben jelent meg, végighúzódik ez a téma. Azt hiszem, hogy 
most ezzel az utolsó könyvemmel már végleg elbúcsúztam e témától, hogy 
minden porcikáját ismerem már, és amennyire lehetett, ismertté - is tettein.. 

Más problémakör volt azután az, hogy észrevettem; éppen az en-
gedményes politikával kapcsolatban, hogy az osztályharc az osztályok 
harca, hogy nem lehet az osztályharcot úgy megírni, hogy csak a munkás-
mozgalom történetét írom meg. Meg kell ismerkedni a polgárság törté-
netével is, csak úgy értem meg, hogyan és miért csapnak össze. Ez .az 
engedményes politika például egyik harci eszköze, fegyvere volt • a. pol-
gárságnak. Így jutottam azután arra, hogy meg kell ismerkedni a polgár-
ság . gazdasági életével. Ez volt a második tárgykör, amelyre áttértem, 
mondjuk, például, a beocsini márga történetében (Beo č inska kaja az ere-
deti címe), vagy például a becskereki cukorgyár történetében, a vajdasá-
gi kommúnális gazdasági politikában, vagy a Karlócai Szábor gazdasági 
politikájában és így tovább ;  és így tovább. 

Szóval ezzel a polgári gazdasági élettel kezdtem foglalkozni. De mi-
közben ezzel foglalkoztam, például a beocsini gyár történetével, rájöttem 
arra, hogy nem érthetem meg a gazdasátri történéseket, ha nem ismerem 
a politikai életet is. A. beocsini gyárban foglalkoztam el őször — a gazda-
ságtörténet mellett — a polgári pártok történetével. is, mert a polgári 
pártoknak beleszólásuk volt a gyár történetébe. Így került sor a harmadik 
tárgykörre. Ide tartozik, mondjuk, a beocsi.ni gyár története, azután a 
Folttitki 

 
lik Vase Staji ća (Vasa Stajić  politikai arculata), a bánáti polgári 

baloldal (Banatska gradanska levica) és egy sereg más könyv, amely so-
rozat talán azzal fog befejez ődni, amely könyv most kerül sajtó- alá, 
vagyis A polgári pártok története Vajdaságban (Građanske partije u Voj-
vodini) -címen. Más ebb ől kiinduló tárgykörhöz tartozó lenne • azután..a 
művelődéstörténelem, amely nálam el őbb-utóbb egyre inkább átalakult 
tudománytörténelemmé. Az els ő  ilyen könyvem A bánáti polgári.... tár- 
sadalofntudonzány ... volt. Azután. A bácskai polgári politikai elmélet kö- 
vetkezett. Most van sajtó alatt a becskereki Pleitz-ház kiadói tevékeny- 
sége, amely szintén tudománytörténelmet, f őleg történelemtudományt ad. 
És, ha lesz hozzá id őm és erőm, ezt nem tudom, nem ígérem, akkor ‘a 
negyedik téma kerül majd sorra ebb ől a tárgykörből, a bánáti, majd a 
bácskai történelemtudomány. Esetleg visszatérhetek egy régebbi témára, 
a- polgári -forradalmak történetének témájára ezen a tájón. Ilyen volt, 
mondjuk, A kuruckor, vagy az 1848-49-es forradalom története, •amely 
szerbül jelent meg, vagy Az agrárkérdés története 1848-1849-ben, • amely 
szerbül is megjelent,. amely szintén mind ezzel a tárgykörrel foglalkozott. 
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Ennyit akartam mondani; azt hiszem, nem sok újat mondtam, hiszen 
azok ülnek előttem, akik engem jól ismernek, akikkel együttm űködtem, 
együtt munkálkodtam hosszú ideig, mégis talán adtam valamennyi anya-
got arra, hogy kérdéseket tegyenek föl. 

... Ami a tábori életet illeti, a cél valóban az volt, amit a kérdez ő  
felvet, s ezt a célt — azt hiszem — el is értük, hogy amikor hazajöttek 
ezek az emberek, akik mint polgárok kerültek táborba, mint kommu-
nisták kerültek haza. Pontosan tudták, mit fognak otthon találni, és azt is: 
hol és hogyan kapcsolódhatnak bele abba az életbe, hogy rögtön pótol-
hassák azokat az embereket, akik, sajnos, eléstek a háború idején. Ez 
volt ..a cél. És ezt valóban sikerült elérni, mert mindannyian, akik haza-
kerültünk, már az els ő  nap be tudtunk kapcsolódni és tudtuk, hogy hova 
kerültünk, mit kell tennünk ... Az utolsó el őadások körülbelül err ől is 
szóltak. Ezek már a barkenbrüggi el őadások voltak, már a végefelé a 
tábori életnek. Ott már szerveztünk egy külön illegális tanfolyamot, ame-
lyen csupa ilyen téma szerepelt. Egyes el őadásokat mindannyiunknak egy-
szerre kellett végighallgatniok, utána vita következett. Például arról: az 
agrárkérdést hogy fogjuk megoldani odahaza, a nemzeti kérdést hogy 
oldjuk meg stb. Ilyen kérdésekr ől volt szó a tábori élet végefelé. Eleinte 
persze marxista alapnyújtásról volt szó, megalapozásról. Emlékszem arra, 
hogy számomra tilos volt a szó, már megfosztottak a szólásszabadságtól 
és a feladatom az volt, hogy beszéljek az agrárkérdésr ől, vagy a nem-
zeti kérdésről, már nem tudom, az egész közönség elő tt, egy nagy mee-
tingen, és úgy szervezzem ezt meg, hogy ne legyen bel őle baj. Megszer-
veztem, őrséget állítottam ki, aztán névjegyet, azaz tábori számot cse-
réltem egy barátommal, s így nem a saját nevem alatt beszéltem. Jakov-
ljevićet, a biológust és regényírót állítottam magam mögé, azzal, hogy 
ha belép az abwehros, a kémelhárító, akkor „én hátra, te el őre egy lé-
pést, és beszélsz valamilyen biológiai témáról". Így meg volt szervezve 
ez az előadás, és valóban bejött az abwehros kapitány, és nagyon elcso-
dálkozott, amikor látta, hogy Jakovljevi ć  az asszimilációról és a disz-
sziminációról beszél a növényvilágban. 

Ez volt a cél, és ezt a célt el is értük. Ami pedig azt illeti, hogy mi 
volt a háttérben — mint barátom feltette a kérdést =: Rengeteg egye-
sület volt a táborban és sok kapcsolat nélküli el őadássorozat. Egy éjjel én 
sem tudtam aludni és fölöttem Oto, Oto Bihalji-Merin, sem tudott alud-
ni. (Oto Bihalji-Merin volt az összes táborok párttitkára. Én voltam mel-
lette az agitpropos, az el őadások és egyesületek felel őse.) Akkor azzal 
álltam eléje, hogy rengeteg el őadást tartunk minden összefüggés, ko-
ordináció nélkül, valamiképpen koordinálni, szervezni kellene őket. Mi-
vel sok egyesület volt, minden egyesület tartson egy el őadássorozatot 
a maga tárgyköréb ő l, de ezek között legyen valami kapcsolat. Legyen 
egy általános el őadássorozat, például a társadalom története máig, a 
többi aztán, például a gazdasági egyesület, állítsa be ebbe a keretbe 
a maga tárgykörét, a történészek a magukét és így tovább. Ezt 
reggel, „ébredéskor" mondtam el Otónak, utána mentünk az „appel"-ra. 
A mi szobánkban, a mi kett őnk ágyán ült össze, hogy úgy mondjam, a 
központi pártvezet őség, vagyis a tábori komité, amelyen Oto rögtön be-
számolt indítványomról. Egy óra alatt megbeszélték, elfogadták, az össze-
jövetel után Oto hozzám jött és csak ennyit mondott: „Csináld!" Így 
kezdődött. 

A Harcban a földért előzményei felől is hangzott el egy kérdés. 
Azok közül a korábbi munkák közül, amelyekben a Harcban a föld-

ért kapcsolódott, egyet már említettem, ez pedig A nagy póri pör negyedik 
fejezete. Az már err ől szól. Aztán rájöttem arra, hogy a bánáti urak 
megtették a maguk javaslatát ebben az ügyben a minisztériumban. Ak-
koriban Darányi volt a földművelésügyi miniszter. Ez 1897-ben volt, ak- 
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kor zajlott a „nagy póri pör". 1900-ban Darányi összehívott egy nagy ta-
nácskozást err ől a kérdésről. Ezzel kapcsolatban felfigyeltem arra az ér-
dekességre, miként lehet az, hogy ilyen nagy különbség legyen két tar-
tomány, Bánát és Bácska között. A bánátiak részt vettek ezen a tanács-
kozáson, nem tudom pontosan, több mint tízen vettek részt Bánátból, azaz 
Torontál megyébő l abban az időben. Viszont Bácskából egyetlenegy em-
ber sem vett benne részt. Bánátból többen vettek részt, mint bármelyik 
más megyéből, habár a „túlságosan" haladó polgárokat ott sem merték 
bevonni ezekbe a tanácskozásokba. Például Farkas Geiza nem vehetett részt 
a tanácskozásban, de Jeszenszky Ignác, ez a kikindai pap, aki keresztény-
szocialista volt, és különben nagyon érdekesen világított rá a társadal-
mi mozgástörvényekre, részt vehetett. Szóval ez volt az els ő  eset. Azután 
következett 1902-ben egy kongresszus. Nagyon sokan vándoroltak ki a 
Bánátból és máshonnan is, ezért megtartották a kivándorlási kongresz-. 
szust. Ezen szintén erről volt szó, erről az engedményes politikáról. Az-
után szerb vonalon Jaša Tomi ć , szintén már 1897-ben, egyszerre három 
nyelven adta ki kis könyvét, a Zernljoradrzička sirotin ját, ez volt az ere-
deti címe, de németül meg magyarul is megjelent ugyanakkor, s ebben 
szintén gondolt már arra, hogy valami eredményt kell adni, földet kell 
juttatni valamiképpen a népnek. Mint a radikális párt vezet ője a kar-
lócai száborban, ő  volt az, aki az úgynevezett Manastirska uredbát (Zár-
dai szabályzat) javasolta, s azt el is fogadták. Ez arról szólt, hogy a ko-
lostori földeket adják bérbe, persze nem azoknak, akiknek nincs föld-
jük, hanem azoknak, akiknek van pénzük és meg tudják fizetni a jó bor-
sos bért. Ezért buktak bele. Ez is felt űnt nekem: hogy bárhol, bármi 
módon próbálkoztak is az urak, mindig belebuktak. Az engedményes po-
litikát nem sikerült végrehajtani azért, mert az eszük, az urak esze, azt 
mondta, hogy kell ilyen politikát folytatni, a szívük azonban nem en-
gedte, hogy tényleg is adjanak valamit a sajátukból. És ha már adtak, 
akkor úgy adták, hogy az ne legyen komoly juttatás: bérbe adták, vagy 
eladták a földet. 

Szóval így kezdődött a dolog, már a kilencszázas években, mert a 
Manastirska uredbát 1908-ban hagyta jóvá a minisztérium is, s aztán 
így fejlődött tovább. Jöttek az agrárreformok p1. 1918-ban, de minderre 
nem térnék most ki, elég annyi, hogy mindennek nem volt eredménye. 
Közben a kommunista párt megváltoztatta agrárpolitikáját 1926-ban; hogy 
Vajdaságnál maradjunk, megjelent a Nad grobom agrarne reforme; Vasa 
Bogdanov írta, mint föladatot készítette el ezt a könyvet az 1926-os kong-
resszus után. Magyarra is le kellett fordítani, én kaptam a feladatot a for-
dításra. Így kialakult az új kommunista agrárpolitika és a polgárok úgy 
érezték, hogy ez veszélyessé válik a számukra. Ezért megpróbálkoztak a 
maguk útján haladni tovább, így került sor a különböz ő  törvények meg-
hozatalára, amelyeket most itt nem említenénk meg, hiszen benne van-
nak a könyvben. 1941-ben az a helyzet állt el ő , hogy az uraknak nem kel-
lett a saját földjükb ől juttatni, milyen jó lám, hogy itt vannak a bács-
kai szerbek, a bácskai zsidók, az ő  földjüket vesszük el és osztjuk ki, 
esetleg visszaadjuk a nagybirtokosnak, ha kéri. Kérte. De egy keveset 
adunk a többieknek is, persze csak a magyarországi magyaroknak. Amint-
hogy az agrárreform mindig így történt, ha szerbek hajtották végre az 
agrárreformot, csak szerbek jutottak földhöz, bérbe is vagy adásvételi 
formában, mindegy; ha magyarok, akkor magyarok kapták a földet. Köz-
ben a párt tovább ismertette a maga elgondolásait, míg a régi rendszer-
nek nem sikerült kielégíteni a földigényl őket. A Harcban a földértben 
szintén szó van erről, arról, hogy az uralkodó osztálynak nem sikerült 
megvalósítania ezt a tervét. Akik kaptak földet, maguk a vitézek vagy 
a székelyek, a földhöz. juttatott csángók Bácskában, szintén elégedetlenek 
voltak. Már csak azért is, mert nem az övéké volt a föld; vagy bérbe 
kapták a földet, vagy mint a vitézek, a bankok hűbéreseiként újfajta feuda-
lizmust létesítettek, amennyiben a föld nem a vitézeké volt, hanem az 
államé, a bankké; ők bérbe kapták vagy ehhez hasonló. formában az 
államtól a banktól, közben megkapták a lovagi címet természetesen. 

Ez volt a helyzet; a Harcban a földért azt mutatja be: mit tettek, 
miért tették, és miért nem sikerült ez nekik. 
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KENYERES KOVÁCS MÁRTA 

A TAMBURA SZERELMESE  
PERO TUMBAS HAJO ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA  

A Szabadkai Városi Múzeumban két hatalmas doboz sárgult kottalapokat,  

koncertprogramokat, kivágott újságcikkeket, leveleket és más hasonló  

dokumentumokat őriz. Ha beléjük lapozunk, feltárul el ő ttünk egy áldóza-
tos és dics őséges életút a bunyevác, a vajdasági, a délszláv népzene ter-
jesztésének, a tamburazene kultuszának szentelve: a szabadkai autodi-
dakta tamburaművész és zeneszerz ő , Pero Tumbas Hajo életútja.  

Honnan ered ez az annyira kedvelt és annyira jellegzetes népi hang-
szer, amely nélkül el sem lehetne képzelni Szabadka és környéke folklór-
ját? Milyen- úton jutott hozzánk? Mikor jelentkezett vidékünkön? Mind-
ezekre a kérdésekre feleletet kaphatunk, ha végigkísérjük a hasonló hang-
szerek fejlődését a művelődésügyi történelem századai folyamán.  

A tambura penge t ős húros hangszer. Ilyenek a lant családjába tar-
tozó különféle típusok. Eredetük a legrégibb id őkig nyúlik vissza, mivel  
húros hangszerei már az ősközösségben él ő  ősembernek is voltak. Egyéb-
ként . a húros hangszerek jöttek létre a legkés őbben, az ütő- és a fúvós  
hangszerek után. Az ősember valamennyi húros hangszere penget ős volt,  
vonós hangszereik még az ókor keleti kultúrnépeinek sem voltak. A húros  

hangszerek els ődleges modellje valószínű leg az íj volt. Érdekes, hogy a lant  
horvát neve: „lutnja", ugyanazzal a két hanggal („lu") kezd ődik, mint az  
íjat jelentő  horvát szó: „luk". Hasonlóan hangzik ez a két szó az angol  

nyelvben is: „bow” (bou) = íj, és „bard" (ba:d) = lant. A német nyelvben  

a „vonó"-t jelölik pontosan ugyanazzal a szóval, mint az „íj"-at: „Bogen",  

ami a vonónak is az íjból való eredetére utal.  

A lantok nagy szerepet játszottak a régi keleti népék: egyiptomiak,  

asszírok, babilóniak, indusok életében. A régi görögöknél a lant az Apolló-
kultusz derűs és kiegyensúlyozott m űvészetéhez tartozott és a legkedvel•  
tebb hangszer volt. A lanttal szemben állt az aulos nev ű  fúvós hangszer  
(a mai oboa őse), a dionizoszi pajzán életöröm és'szenvedélyesség hangsze-
re. A régi rómaiak átvették a görögök hangszereit, így többek között a kü-
lönböző  típusú lantokat is.  

A középkorban a trubadúrok, truvérek és Minnes ~ingerek elmaradha-
tatlan hangszere volt a lant. Ezzel egyidej ű leg a különböző  országokban a  
lant különféle típusai honosodtak meg, és vették fel végleges formájukat.  

Így például Olaszországban és Spanyolországban a gitár öltött végleges  
alakot és vált népi hangszerré, ugyanúgy, mint ahogyan a „hosszú nyakú  

lant", a tambura, a délszláv népek jellegzetes, nemzeti hangszere lett. A 
tambura egyébként hazánkba Perzsiából jött, Törökországon keresztül,  

ahol „tunpur"-nak hívják. A hasonló típusnak Indiában „tamburi" a neve,  

Örményországban „tambur", a Kaukázusban „tanpur". Örményországban  

és a Kaukázusban azonban vonót kapott a hangszer, s így penget ősbő l  
vonóssá lett.  

Érdekes anekdotát idéz Truda Reich a tamburáról és a régi szlávokról  

Muzička č itanka (Zenei olvasókönyv) című  ismeretterjesztő  könyvében,  
amely szerint a szlávoknak már a VI. században volt tamburájuk:  

„Egy bizánci író beszéli el, hogy 592-ben Mauritius császár egy trákiai  

hadjárat során három szlávot ejtett foglyul, s nagyon elcsodálkozott, ami-
kor fegyverek helyett tamburákat talált náluk. A szlávok ekkor ezt mond-
ták neki:  

— Mi szlávok vagyunk. A nyugati tenger partján élünk. Tamburát  

pengetünk, mert nem szoktunk a fegyverforgatáshoz. A mi hazánkban nem  

készítenek fegyvereket. Ezért csendben és békében élünk és egyáltalán nem  

ismerjük a harci kürt hangját."  
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(F. Šišić : A horvátok története a népi fejedelmek korában) 

Nem tudjuk, megfelel-e a valóságnak a bizánci író elbeszélése, --
- teszi hozzá Truda Reich —, mindenesetre érdekes számunkra, hogy a 
régi szlávokat már a VI. században tamburával a kezükben emlegetik." 

(Truda Reich: Muzi čka č itanka, Zagreb 1962, Školska knjiga, 180.) 

A tambura a tengermellékr ől, Bosznián és Hercegovinán keresztül jött 
a sokácok és a bunyevácok vándorlása folyamán a XVII. században Szlavó 
niába, Szerémségbe és Bácskába, s itt a legkedveltebb népi hangszerré vált, 
és összeforrt á bunyevác népdalokkal, kólókkal, népmulatságokkal. Ennek 
a hangszernek szentelte életét Pero Tumbas Hajo, aki mind reproduktív,. 
mint alkotó művészetével dics őséget szerzett a tamburazenének az egész 
országban, sőt messze a határon túl is. 

Pero Tumbas Hajo 189] . . június 29-én született Szabadkán, földm űves-
családban. Nagyapja gajdás volt, még ő  kapta a „ Hajo" becenevet a „haj" 
indulatszóból, amellyel a muzsikára buzdították. Pero apja, Antun, hivatá-
sos tamburazenekari zenész volt. Pero otthon tanulta a tamburajátékot, 
s hatéves korában már hármasban játszott apjával és Stipan bátyjával. 
1904-ben, tizenhárom éves korában, beíratták á zeneiskolába, ahol zongo-
rát és hegedű t tanult egy évig. 1910-t ől kezdve rendszeresen játszott tam-
burazenekarokban. Különben mint hivatalnok dolgozott, de tamburájával 
részt vett minden népi mulatságon. Mindig a legnagyobb lelkesedéssel és 
fáradhatatlanul játszott, rendszerint állva a zenekar el őtt. Művelődési 
egyesületek keretében, mint amilyenek a Kolo mladeži, a Moma čko kolo, 
a Sokolsko društvo, a Željezni čarsko društvo és hasonlóak voltak, tambu-
razenekarokat szervezett és tanította a fiatalabbakat. 

1930-ban a városi szolgabíróság tisztvisel ője lett Szabadkán. Ebben 
a hivatalban maradt egészen 1938-ig, amikor Belgrádba költözött, ahol a 
rádió tamburazenekarának lett a tagja. Aleksandar Aranicki, ennek a ze-
nekarnak a karmestere, fedezte fel Hajót Szabadkán a Mir kávéház zene-
karában. „A tamburazenészek osztályában nem akadt jobb Pero Tumbás 
Hajónál" — mondotta róla Aranicki. A második világháború kitörése el ő tt 
több gramofonlemezt is készítettek Pero Tumbas Hajo játékáról. Belgrád-
ban maradt 1941-ig, amikor visszatért Szabadkára. 

A felszabadulás után a Bratstvo-jedinstvo Vasutas M űvelődési Egye-
sületben tanította a tamburásokat és vezette a tamburazenekart. Az utób-
bi számára számtalan átiratot készített és eredeti m űveket is komponált. 
Hangversenykörutakat tett Jugoszláviában és külföldön is tamburásaival. 

Művészi karrierjének csúcspontját 1952-ben érte el, amikor az angliai 
Langolenben tizenhat európai ország népi m űvészegyütteseinek versenyén 
a szabadkai művelődési egyesületek szövetségének folklórcsoportja a Mo-
mačko kolo műsorszámmal megnyerte az els ő  díjat olyan kiváló népi együt-
tesek előtt, mint amilyen az orosz és a spanyol is voltak. A tamburazene-
kart  Pero Tumbas Hajo vezette. Ekkor ismerkedett meg vele Walter Ko-
lar, a pittsburghi (Pensylvania, USA) Duquesne University tamburazeneka-
rának karmestere, aki három évvel kés őbb, 1955. június 15-én levelet írt 
neki azzal a kéréssel, hogy készítsen és küldjön zenekara számára bunye-
vác, vajdasági és horvát népdalfeldolgozásokat. Hajo elkészítette és elküld-
te a kért kompozíciókat, és ezzel megkezd ődött a szoros együttm űködés a 
szabadkai tamburam űvész és az amerikai egyetemi tamburazenekar kö-
zött. Ez egész sor nagy sikerű  koncertet eredményezett az Egyesült Álla-
mokban Hajo műveivel a pittsburgi egyetemi zenekar el őadásában. 

Pero Tumbas Hajo ezután a szabadkai zeneiskola el őadójaként műkö-
dött. A tamburásokat a filharmónia helyiségeiben tanította. 1958-ban nyug-
díjba vonult, de alkotómunkáját továbbra is folytatta. 

1960. június 13-án, művészi munkásságának 50. évfordulóján a Sza-
badkai Népszínház nagytermében ünnepi hangversenyt rendeztek, amely- 
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nek keretében a következ ő  együttesek léptek fel: Szabadka 40 tagot számlá 
ló tamburazenekara, az Újvidéki Rádió nagy tamburazenekara, a szabad 
kai Mladost Ifjúsági Művelődési Egyesület tamburazenekara, a Bratstvo-je-
dinstvo Vasutas Művelődési Egyesület tamburazenekara, a gitárosok, har-
monikások és furulyások együttese, Szabadka és Újvidék ismert népdal-
énekesei. 

A jubileum alkalmával Hajót a következ ő  intézmények jutalmazták 
meg: a Bratstvo-jedinstvo egyesület, Szerbia Zeneegyesületeinek Szövetsé-
ge, a szabadkai járás zeneegyesületeinek szövetsége. 

Pero Tumbas Hajo 1967. március 5-én halt meg Szabadkán, hetvenhat 
éves korában. Két nappal kés őbb, március 7-én temették el a Zentai úti te-
metőben Szabadka és környéke valamennyi tamburásának zenekíséretével. 

PERO TUMBAS HAJO ÉLETRAJZI ADATAI 

1891. jún. 29. 
1904 

1910. 

1930-1938 
1938-1941 
1941 
1945 

1952 

1955. 

1958 
1960. jún. 13. 

1967. márc. 5. 
1967. márc. 7. 

Születik Szabadkán, földm űvescsaládban. 
Beíratják a Szabadkai Városi Zeneiskolába, ahol heged űt és zongorát tanul 
egy évig. 
Elkezdődik tamburaművészi karrierje. 
A városi szolgabíróság hivatalnoka Szabadkán. 
A Belgrádi Rádió tamburazenekarának tagja. 
Visszatér Szabadkára. 
Megkezdi művészi-pedagógiai munkásságát a Bratstvo-jedinstvo Vasutas M űvelő -
dési Egyesületben. 
Az angliai Langolenben 16 európai ország népi m űvészegyütteseinek versenyén 
a szabadkai művelődési egyesületek szövetségének folklórcsoportja Pero Tumbas 
Hajo tamburazenekari vezetésével elnyeri az I. díjat. 
Megkezdődik az együttműködés Pero Tumbas Hajo és Walter Kolar, a pittsburgni 
(Pensylvania, USA) Duquesne University tamburazenekarának karmestere között. 
Nyugdíjba vonul mint a szabadkai zeneiskola el őadója. 
ünnepi hangverseny a Szabadkai Népszínház nagytermében munkásságának öt-
venéves évfordulója tiszteletére. 
Meghal Szabadkán. 
Eltemetik a szabadkai Zentai úti temet őben. 

PERO TUMBAS HAJÓ MŰVEI 

A. EREDETI MŰVEK TAMBURAZENEKARRA 

I. KÖLÖK 

Bunjevačko kolo 
Cupanica kolo 
Martonoško kolo 
Perino kolo 
Perino kolo líunjevačko 

II. INDULÓK 

Bezimeni marš 
Ivan Goran Kovač ié 
Katarina 
Marš „Bratstva i jedinstva" 
Subotički omladinski marš 
Uspomena na Palić  
Vesela je Srbadija 

8: Vojvođanski marš 

III. DALOK ÉS PROGRAMKOMPOZiCIÓK 

Alaj si krasna 
Devojčice moja 
Didovinom iz daleka 
Gde si pošla sa cvetom u kosi 
Kad stigne jesen ., lišće pada 
Nabrala je devojka 

7: Noć  na Paliću 
Podvikuje bunjevačka vila 
Po travi pala rosa  

Rosa pada 
Sjaj mesečev 
Sunce zađe 
Srićno, zdravo 
Što se misao, preljska pesma 
Zemljodiljska preljska pesma 

IV. VALCEREK 

Edit 
Jelisaveta 

B. FELDOLGOZASOK TAMBURAZENEKARRA 

I. NÉPDALCSOKROK 

Potpuri narodnih pesama 
Smesa jugoslovenskih pešama 
Smesa makedonskih i hrvatskih pesama 
Smesa makedonskih pesama 
Smesa partizanskih pesama 
Smesa ruskih pesama 
Splet narodnih bunjevačkih pesama 
Splet narodnih pesama 

II. EGYÉB FELDOLGOZÁSOK 

Dalok 	- 45 darab 
Indulók 	- 10 darab 
Koncertek 	- 6 darab 
Nyitányok 	- 7 darab 
Táncok 	- 8 darab 
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OL VAS óNA PL ó  

EGY MAGATARTÁS RANGJA 

SZIRMAI KÁROLY: Szavak estéje. 
Válogatta Benkő  Ákos és Szirmai Endre. 
A Szirmai Társaság és Archívumok kiadása, St. Gallen —Stuttgart—Sydney, 
1978. 

Szirmai Károly posztumusz műveinek sorozatában Szavak estéje címmel. 
1978-ban a szerző  tanulmányai, bírálatai, irodalompolitikai cikkei is meg-
jelentek. Az ötszáz oldalnyi gyűjtemény gazdagšága azokat is '-meglep - 

heti, akik ismerték Szirmai életművét. Érdekessége talán a novellás kö-
tetekét is fölülmúlja, hiszen azokat jobban ismertük, de .nemcsak ezért.' 
Tudjuk, Szenteleky Kornél halála után Szirmai nyolc éveli át szerkesz-
tette a • Kal ángyát. S a lap .ezalatt érett • autentikus' orgánummá, s vele -
párhuzamosan szervez ődött irodalommá az a sok irodalmi kísérlet, te- 
vékenység s az a néhány könyv, amely talán a Kalangya nélkül is létre-
jöhetett volna, de nem állt volna össze szellemi életté. 

Pedig Szirmai nem volt se diplomatikus tehetség, •se sugárzó egyéni. 
ség, pártfogókat szerezni, hívekkel magát körülvenni, ilyesmire képtelen 
volt, — rejtély tehát, minek köszönhette szerkeszt ői eredményeit. Novellái 
megbecsült értékei irodalmunknak, de nem valószín ű , hogy ezek fedezték -
volna szerkeszt ői munkájában. Igaz, Osvát Ernő  is művek fedezete nél 
kül lett a század legjelent ősebb magyar szerkeszt ője, de. az ő  titka elégg 
ismeretes. Szépíró kortársai eleget írtak róla. A szerkeszt ő  Szirmairól -
is vannak idéző  elevenségű  képeink, els ősorban Herceg János jóvoltából. 
de a jelenség természetér ől., annak szellemi, esztétikai világképéről a 
részletes dokumentáció most áll el ő ttünk a maga teljességében. Szirmai 
Endrének az örökség publikálásában elkövetett hibáit érheti jogos bírálat 
— itt is lesz még róla szó —, érheti gáncs, de az biztos, hogy amit eb-
ben a kötetben közreadott, az hézagpótló, jelent ős érték. 

A szakmabelit sok minden megállíthatja e könyv olvasása köz-. 
ben. •Találhat adalékot, érvet a már ismert Szirmai-kép korrekciójá-
hoz is, a polemikusabb hajlamú olvasó itt-ott perújításhoz is .kedvet 
kaphat. Mi azt szeretnénk rögzíteni, hogy az a színvonaligény, melyet 
a szerkesztő  Szirmai legjellegzetesebb adottságaként tart számon iroda-
lomtörténetünk, a szigor és következetesség, mellyel Szirmai a kontár-
ság ellen küzdött, e majdnem teljes anyag ismeretében is érvényesnek 
bizonyul. Sőt e szigor történelmi logikája is tisztábban áll el őttünk. Arról. 
van szó, hogy Szirmai csakugyan vegyes érték ű  írógárdát örökölt Szent-
elekytől, összeverbuválásukat és elkapatásukat föl is rója nagy el ődje- -
nek. Igaz, egyeseket túlértékelt, emberismerete sem volt csalhatatlan, -
de azt is világosan és többször elmondja, hogy ezt a mindenkit báty-. -
rító bizalmat az adott helyzet is megkövetelte, a „lusta vajdasági talaj-
ból" így lehetett irodalmat sarjasztani. (49.) Kés őbb Szenteleky is érezte 
a dilettantizmus elburjánzásának gondjait — írja Szirmai, ő  ;tehát elesdje 
e fölismerésének szerzett érvényt. Interpretálásában persze korántsem 
ilyen töretlen a kontinuitás, de ahogy őt Szentelekyvel szemben el őny-
höz juttatta az id ő , bennünket .is segíthet a távlat annak belátására, hogy 
Szirmai rostáló munkájához a rostálni valót valakinek össze, kellett 
hoznia. S főleg a Kalangyát kellett olyan tekintélyhez juttatni., Vajda-
ságban- legalább, hogy benne megjelenni vagy bel őle. kiszorulni igazi -
író szempontjából is fontos lehessen. 
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Ismételhető : Szirmai és Szenteleky viszonyáról sok fontos adalékot 
tartalmaz ez a kötet, de sem a színvonaligény, sem a couleur locale szor-
galmazása szempontjából nem lep meg elvi jelent őségű  újdonságokkal. 
Az árnyalatokon rágódni pedig nem érdemes, mert van itt sok-sok érde-
kesebb figyelnivaló. 

Egy lap szerkesztésében ugyanis a színvonaligény éppúgy, mint az 
alapelvek, mindig a konkrét írás problematikájára lebontott szempontok 
révén érvényesülnek, s őt igen sokszor e szempontok elvi gyökere nem 
is érzékelhető , egyszerűen a tetszik-nem tetszik ingere dönti el az állás-
foglalást. A szerkeszt ő  ízlése vagy a szeszélye — ahogy mondani szok-
ták. De ha a szerkeszt ő  kritikákat is ír, akkor a tetszik-nem tetszik 
gesztusait igazolni kénytelen, érvei az ízlés iskoláit, a mérték törvényeit 
is fölfedik. S aligha van izgalmasabb látvány, mint egy szókimondó, ha-
tározottan ítélkez ő  szerkeszt ő t az ítéletalkotás folyamatában látni. 

Van, amikor szinte beavat a . m űvel való kapcsolat elmélyülésének 
folyamatába, például Németh László Gyász című  regényéről szólva. Föl-
fedi a maga belső  ellenállását legyőző  eseményt, eközben tudtul adja, 
hogy mást várt, hiszen kész mintákra gondolt, s ehhez képest Németh 
László vállalkozása milyen vakmerő  és nagy jelentőségű : a szürke pa-
raszti hétköznapok anyagából alkotott és végig magasan tartott drá-
maiság. 

Anélkül, hogy kimódolta volna, a „szürke" világgal való olvasói is-
merkedést elbeszél ő  intonáció itt már egy lényeget megnevez ő  passzus 
tartalmába torkoll. E gondolatból aztán természetesen ágaznak ki a 
párhuzamok, a szellemi rokonságra utaló mondatok, .s Némethnek a 
görög mintákkal szembeni szuverenitása, a hazai anyag gy őzelme s a 
benne fogant hős monumentalitásának rögzítése. Idáig érvén az irodalom-
elméleti, poétikai konzekvenciák kimondására is sor kerül. Ezt a pasz-
szust egészében idéznünk kell: „Mese és gondolat — gyümölcs és mag. 
E - kettő  fogantatásának a teremtés titkos törvényszer űségénél fogva egy-
be kell esnie, mert másként a mese rádobott köpeny marad, melyet leha 
jít a legelső  szélnyomás, úgyhogy kemény csonthéjban fanyaron mez-
telenkedik ki a gondolat. N'os, Németh Lászlónál — a gondolatok csilla-
gászánál — ikerfogantatásról van szó: a mese kínálta a gondolatot, s a 
gondolat tágította a mesét." (428.) A „falu- és parasztismeret"-re még a 
következő  passzusban is visszatér, • a kulcsregényekre ütéssel is éreztet-
ve, hogy az „er ős életíz" és nagy gondolat összeforrásában véli megtalálni 
a hatás titkát. 

Idéznünk kellett ezt a részletet, mert a rövidke méltatás Szirmai 
talán legjobb színvonalát példázza, de még inkább azért, mert esztétikai 
szemléletének, mértékének alapját fedi föl. Analógiája, a gyümölcs és 
mag viszonyát idéző , s ahogy anyag és gondolat kapcsolatának szerves-
ségét hangsúlyozza, ha a téma nem sugallná, akkor is Németh Lászlót 
juttatná eszünkbe. Hogy nagy kortársának munkásságát figyelemmel kí-
sérte, azt máshonnan is tudjuk, de e kötet Kosztolányiról szóló tanul-
mányában is ösztön és tudat egymásra utaltságáról szólva hivatkozik 
Németh Lászlóra. (486.) Mégsem hisszük, hogy ez a rokonság egyszer ű  
hatás eredménye volna, mindössze azt, hogy Németh László a maga pél-
dájával megerősítette Szirmainak anyag és gondolat, ösztön és tudat, ihlet 
és technika kölcsönviszonyáról, egymásra utaltságáról vallott régi meg-
győződését. 

Hogy régi meggyőződésről van itt szó, nem az els őbbség vagy a 
szuverenitás szempontjából fontos (hiszen ennek az igénynek az el őzmé-
nyei a görögökig kimutathatók), sokkal inkább Szirmai gyakorlata szem-
pontjából. Hogy kezdettől végig ezzel az igénnyel nézte a m űveket, s ez 
sok állásfoglalását, ellen- és rokonszenvét megmagyarázza. A maga epiká-
ját lírai prózának vallotta, s nemcsak a magáét. Szenteleky Isola Bellá-
járól szólva írja le ezt az árulkodó mondatot: „Mi mindnyájan lírikusok 
vagyunk, még azok is, akik a líra talajvesztése folytán prózába kénysze-
rültünk." (33L) Azzal magyarázta ezt, hogy sok mindent kell neki és tár-
sainak magába fojtania, s ezért üt ki a prózán is a líra. Vannak aztán 
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Olyan bírálatai is, amelyekben a látomásos megoldást, a transzcendens 
víziót kéri számon, például Kuncz - Aladár Fekete kolostorán. (319.) A szó-
ban forgó gyűjteményben azonban elszigetelt megnyilatkozások ezek, 
inkább a szubjektivitás torzuláslehet őségeit jelzik, mint Szirmai való-
ságos gyakorlatát. A szerkeszt ő  titkainak egyike éppen az, hogy a maga 
erőteljes művészi karakterét nem avatta mintává. Mindig határozott és 
mindig kategorikus, de nem a műtől idegen szempontok erőltetésébén; 
hanem a mű  természete szerint való lehet őségek számonkérésében. 

S ez nem lehetett könny ű , mert az is meggy őződése volt, hogy a 
vajdasági író felel ős a maga nemzetiségével szemben (54.), elvárta, hogy. 
törődjön a közügyekkel, a nemzetiségi létet őrző , ápoló intézményekkel, 
társadalmi megmozdulásokkal. Nem érezte •íróhoz méltatlannak saját: 
közössége szolgálatát. Az író legyen a kor lelkiismerete — vallotta - össze 
hangban a kor más jelent ős, írástudóivaa. Érzékenyen figyelte, milyen. 
időszerű  gond jut szóhoz a műben, s a kortendenciákat nem stílusáram-
latok, hanem a társadalom fel ől nézte. Büszke volt a Kalangya -  kisebb-
ségi szerepére. Mindez keresztezhette vagy dezorientálhatta volna eszté- -
tikai tájékozódását és eltorzíthatta volna ítéleteit is. Közelebbr ől és tü-
zetesebben kell áttekintenünk gyakorlatát, hogy a jó m űről • vallott meg-
győződésének érvényesítését tanulmányozhassuk. 

A kötet rendjében, de Szirmai érésének folyamatában is a Fekete-. 
Lajosról szóló esszét kell. el őször szemügyre vennünk. Az „érést" emle-
getni vele kapcsolatban nagyon is indokolt,' mert mintapéldája annak 
a kissé nyers, el őadásában még nagyon is személyes, rapszodikus meg-:. 
nyilatkozásnak, amely azóta teljesen kiveszett irodalmunk életéb ő l. Kemény, 
sőt kegyetlen operációk ma is adódnak,, de a nyíltság és őszinteség ilyen tá-
gasságára és -  fesztelenségére ma már senki sem képes. Van ebben a 
személyességben valami szorongásra késztet ő , sőt viszonyogtató is, hi-
szen Szirmai nem módszeresen képzett esztéta, ezt maga is jelzi e könyv 
más helyén, s aggálytalan pátoszát egy iskolás gyakorlat fel ől könnyű  
volna nevetségessé tenni. De akit a lényeg érdekel, s komolyan veszi a 
hagyományt, melyre hivatkozni szokás, itt, ebben a Fekete-tanulmányban 
igen érdekes megfigyeléseket tehet. 

Abban, hogy a Napló körüli aktivizmus „importlíra'' volt, s ebben a 
mivoltában csak elkésett utórezgés Kassák mozgalmához képest, s a 
vajdasági lét átélésének hiányáról szóló kategorikus kijelentések nem 
igazságtartalmuk miatt érdemelnek figyelmet, hiszen az „import" hasznát 
más összefüggésekben Szirmai is elismeri, hanem a határozottság, a maga 
vidéke ügyében magát illetékesnek tudó szellem következetes. nyíltsága 
miatt. Később majd láthatjuk, milyen nemes és emelkedett tud lenni ez a 
szellem, ha a származás szerinti diszkriminációval. kerül szembe; s ha 
a „jövevény" értékét, értelmét bizonyosnak tudhatja. 

Feketében is ezt becsüli. A tehetséget és az otthonra találás termé-
szetes, hiteles hangjait. S ebben már szinte tetten érhet ő  az alapigény,. 
vagyis a szerves emberi hitelesség érvényesítésének folyamata. Mert amíg. 
ide ér, a számára rokonszenves költ őhöz, óhatatlanul szembe kell néz-
nie az expresszionista Feketével is. Bizonyos, hogy az avantgarde iránti 
ellenszenvének elvi érvénye hézagos, de Fekete „küldetéses", ,;szertelen", . 
„csapkodó" verseiben biztos érzékkel sejti meg a bels ő  fedezet, a hanggal-
váló azonosulás hiányait. Egy mai esztéta talán a letisztulás el ő tti termé-
keny nyugtalanság tüneteit észlelné a Szent grimasz Szirmai által sorit 
másan elmarasztalt expresszivitásában, de a vonagló láz és a lihegés • ész-
lelésében •Szirmai a megbízhatóbb. S az ő  kategorikus ítéleteit igazolják 
a későbbi fejlemények is., Az tudniillik, hogy Fekete nem érlelte be a 
maga avantgarde-ját, hanem majdnem föladta, a„megszüntetve meg ő riz-. • 
te” József Attila-i, illyési példájával szemben elég sarkos fordulattal lett 
hagyományosan versel ő, természetes és „harmonikus" költ ő . Igaz, ha 
Szirmai a mai érzékenységgel olvasta volna Feketét, észrevehette volna, 
hogy a „drága barna föld", a „közeli dolgok és egyszer ű  emberek örök 
poézise" s ennek helyi megfelel ői, a „magyar paraszt, a . szántó, a kapások 
s az öreg bácskai nap, melyet Isten annyi veszend őséggel görget fel min-
den nap az égre" — bizony az expresszionizmus csitultabb, • átsz űrtebb 
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megnyilatkozása. De a tendencia észlelésében az ő  ösztöne a megbízha-
tóbb ;  -s ahogy a fordulatot jellemzi, mai ízlésünkt ől talán idegen, de vi-
rágosságában is igen .sokat mond Fekete „harmóniájának" természeté-
ről: „Míg a Szent grimasz jó közepéig zavargó diszharmónia, a Tenger-
zúgás nagyobbrészt harmónia. A Szent grimasz hangja a flagellánsé: véres, 
'vajúdášos, gyötrődéses, felkorbácsolt a Tengerzúgásé: természetes, me-
leg. áramlású, friss, egyszer ű . Erdők és mezők vadvirágillata érzik rajta, 
szellő  sóhaj.t ki . soraiból, szavai keszken őjét fuvallat lengeti, fodrozza 
vagy felkereked ő  szélvész tépi. Feketének a legnehezebb is könny ű , mert 
világos képekben jelenik meg. Nincsenek kimesterkedett szólamai, képei 
fölé nem kell magyarázó táblácskákat felszegezni s egyszer űsége még-
sem emlékeztet a máséra: kitisztult, feketei." (76.) 

Könnyű  volna ezt a jellemzést avantgarde és realizmus ütköz őpont-
jává avatni. -Vallásos hajlamú teoretikusoknak való alkalom. Bennün-
ket a szemlélet magvára és egyszersmind -legtermékenyebb igényeire vo-
natkozó jelz ői érdekelnek: a kimesterkedettséget elutasító természetes-
ség, a letisztultság, • mely „feketei", vagyis az író legbens őbb lényegére 
utaló jelzők. 

Irodalmunk különtörténetének legizgalmasabb látványai közé sorol 
ható az a magatartás, melyet ilyen igények képviseletében Szirmai egy 
Csuka Zoltán vagy Laták István korai költészetével szemben tanúsít. Ki-
vált ha tudjuk, hogy . Csukát a jugoszláviai magyar irodalom legszívó-
sabb,. leglelkesebb szervez őjének tekintette, s többször is megírta, hogy 
nélküle se Szenteleky, se ő  nem vihette volna véghez irodalomalapító 
munkáját. Csukát tehát igen sokra becsülte, örökös ügyködésére rá 
is volt utalva. Közben Csuka verseket is írt, nem is mindig -jókat, Szir-
mai tehát kényes helyzetben lehetett,. ha igényeihez tartani akarta ma-
gát — gondolhatná a mai olvasó. 

Nos — talán hajmereszt ő , talán megejtő Szirmai Csukáről szóló 
írásaiban nyoma sincs se gátlásnak, se taktizálásnak. snak. Igaz, 1931-b ől és 
193.3-ból valók ezek a bírálatok, amikor még nem •volt szerkeszt ő  Szirmai, 
de Csuka már akkor is kul čsernber volt, s Szirmait ez bizony nem fe-
szélyezte. Figyelme megbecsülést éreztet, néhol határozottan dicséri is 
Csuka némelyik versét, de vissza-visszatér ő  aggálya, hogy érzelmi erő-
ben nem elég gazdag ez a költészet, életigenlése túl látványos, progra-
mošsága zavaró. (300-301.) Nyakatekert mondatokban írja ezt, látható-
an küzd a benyomásait kifejez ő  szavakért, de épp ez benne a megható, 
ez a hűség, az igazmondás belső  kényszeréb ől eredő  stilišztikai erőfeszí-
tés. A „megéltség"; a hangulati átitatottság ama jegyeit kéri számon, 
amelyek Csukára vallanának, a „csukait", ahogy Feketér ől szólva a „fe-
keteit". Az egymástól távol. es ő  dolgok társításában az őket összefogó 
erő t érzi bizonytalannak, a közeget ritkának, a magot lazának, a súlyt 
kevésnek. Ezért véli gyöngeségnek a dolgok „szétdobáltságát". De őszin-
te ámulattal adózik, ahol „er ő t", „egyszerűséget" észlel. A szürkén is-
métl ődő  gondolatokkal, a „kópiák"-kal szemben. az  „érzelmi hevületet", 
a lelket „felvérz ő" fájdalmat reklamálja. (307.) S bizony nem kertel, ha 
• nem találja, amit elvárná, megmondja kereken: „Csuka, mid őn .korának 
hibáit ostorozza, inkább szónok, mint költő ." (314.) A . mozgalmi hevü-
letet ott .tiszteli, • ahol bels ő  szükségszerűség diktálja, fedezi, ahogy. ezt 
Sžémlér Ferencről szólva is kifejti. (451.)_ Csókánál. is, ahol „monumen-
,táliš erő  lendíti", a kozmikus arányokat, ahol eredeti természetlátás hi-
telesíti. (311.) Ezekre is talál példát, így lelkiismeretével békében írhatja 
le: „Csuka a jugoszláviai magyar kisebbségi irodalom egyik legnagyobb 
értéke." (312.) Ne felejtsük el: 1931-ben írta! 

De túl a minősítés pontosságán vagy pontatlanságán, a magatartás 
egyenességén, észrevehettük, hogy az értekez ő  prózával küszköd ő  Szir-
mait a mű  természetének megközelítésében milyen kit űnő  ösztön vezeti, 
mennyire ráérez a lényegre, de nem redukálja egyetlen színre vagy ügyre 
a mű  problematikáját, hanem ahány versnél. id őzik, annyi szempontra, 
annyi kérdéšre bukkan. Nagy kár, hogy nem lehetett bölcsész, nem le-
hetett. jelen például a Négyesy-szemináriumokon. Érzékenysége, m űérző  

. kultúrája nagyszabású esszék írására tehette volna képessé. 

217 



A műérző  ösztön igen gyakran részműveletekben is bizonyítani tud-
ja a maga érzékenységét, néhol nagyon is skrupulózus, leltározó alapos-
sággal halad műről műre, de a jelenség egészét ilyenkor sem veszti szem 
elől. A jelenség bels ő  minőségét, emberi hitelét. 

A Csukáról írt tanulmányok ismeretében szorongva kezdtem á Laták 
verseiről szóló bírálat olvasásába, hiszen Laták is hajlott a szólamosság-
ra, és sokkal ügyetlenebb volt Csukánál. Természetesen érzékelte, tudta 
ezt Szirmai is. Hogy kevés a hibátlan vers, hogy Laták számára fonto-
sabb a műgondnál a mondanivaló. A korai próbálkozásokról, azok z ű r-
zavarosságáról nagyon is keményen beszél, láthatóan a vajdasági aktiviz-
mus másodlagosságát is meg akarja bélyegezni, de az érettebb Laták meg-
ítélésében sokkal megért őbb és megbecsülőbb, mint esztétaszigorának is-
meretében hinni lehetne. Láthatóan a sors keménysége, sors és m ű  azo-
nossága hódítja meg, az a hitelesség, mely szemléletének és mértékének 
alapjaival kerülhetett összhangba: „Fekete lehet jóval nagyobb költ ő , 
Csuka megírhatott vagy tucatnál több kifogástalan verset, de az er ő s, 
töretlen egyéniség, az emberi jellem egyiknek költeményeiben sem je-
lentkezik oly tisztán, mint Latákéiban. Róla nem kell azt írnunk: ember 
és szándék — mily messze távolodott e kett ő  egymástól:" (449.) 

Itt kell arra is rámutatnunk, hogy Latákot világnézete is elválasztotta 
Szirmaitól, hiszen Szirmai nem volt marxista, s titkot ebb ől nem csinált. 
Épp ennek a bírálatnak a befejez ő  passzusában fogalmazza meg ezt a ma 
gatartástörvényt, melynek értéke, szépsége túlmutat Laták és Szirmai vi 
szonyán: „Laták világnézetével ma is szemben áll velünk, de már nem 
annyira mereven, hogy ne látná be — a kisebbségi sorson belül — egy kö 
zös út keresésének szükségességét. Csak megbecsüléssel tudunk rá gon-
dolni, mert iránya egyenes, fegyverei tiszták s végcélja igaz emberi." (450.) 

Másfelől a Cziráky Imréről írtbírálatok hitelesíthetik ezt a mértéket. 
komoly, súlyos és tiszta emberség követelményét. Kétszeresen is, mert Czi-
ráky is a népről írt, s hozzá sokkal színesebben, mint Laták. Otthonossága a 
tájban, a parasztok világában Szirmait is megejtette, a naivabb olvasókat 
pedig valósággal elbájolta. Népszerűségét Szirmai is elismerte, de annál 
egyenesebb természet volt, hogysem e kivételes népszer űség titkát meg 
ne nevezte volna. Eszerint Cziráky nemcsak vérbeli író, de remek fölolva 
só is: „Valósággal megjátsza elbeszéléseit. Egyenesen színésze írásainak 
Nemcsak hangjával, hanglejtésével, hanem gazdag mimikájával is. (.•..) 
Van is felolvasóm magatartásában valami cigányos. Még önfeledt maga-
kelletésében is. be az összjáték hatása rögzít ő . Érdekes, hogy írásainak 
java valósággal megjátszásra készül." (393.) S ezután a megjátszásra .ké-
szülő  mű  természetének olyan mesteri jellemzését adja Szirmai, hogy vér-
beli esszéíró is megirigyelhetné. Jelen összefüggésben azonban az ember' 
és írói lényeg együttlátására kívánjuk a figyelmet fölhívni. A olcsó kormé-
diázásra, melyet bizonyára Kristály István írói magatartására nézve is jel 
lemzőnek vél. (Ezt a sikeréhséget leplezi le Tamás Istvánról írt bírálatá-
ban, s még Munk Artúr híres regényét sem tudja őszintén becsülni a szó-
rakoztató jelleg gyanús tünetei miatt.) Bírálatainak részleteib ől ez ki is 
derül, kivált ahol a kedvderít ő  anekdotizálásról, a komikum penzumszerű  
alkalmazásáról beszél. (391 . .) S hogy a képességek elismerése meg ne zavar-
ja az olvasót, Szirmai — híven önmagához — tételesen is megfogalmazza, 
mit hiányol: „Cziráky penzumos novellái néhol problematikus hangulatig 
emelkednek, bár igazi problémájuk nincs." (392.) Nemcsak a nagyon esedé-
kes „feljajdulást hiányolja Cziráky zamatos paraszti világában, de — ismét 
csak rá jellemző  igénnyel — az ajtók mögötti élet, a bels ő  események em-
beri színjátékát is. (392.) 

„Csupa mozgás, csupa érzékelhet ő  valóság. Semmi elvontság, semmi 
metafizika. Még a gondolat is bimbó-hüvelyben alszik." (393.) Ezt is Cziráky 
megjátszásra írt novelláit jellemezve mondja Szirmai, ami óhatatlanul az 
ő  prózáját juttatja eszünkbe. Bár jeleztük már, hogy a maga jellegzetessé-
geit nem avatja normává, a gondolat és valóság viszonyáról Németh László 
Gyászát méltatva példás d ialektikával beszélt, a vajdasági irodalom viszo 
nyai között ez a kérdés óhatatlanul és újra meg újra fölmerül. A földhöz- 
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ragadtság és a távlatos, antropológiai érvényesség ellentétér ől van szó. 
.Szirmai nem vívódott ezzel a kérdéssel, de csalhatatlan biztonsággal tájé-
kozódott a valóság műbeli szerepének változatai között. Á vajdasági m ű -: 
vek között is. S - ha Cziráky valóságát nem becsülte sokra, annak okát nem 
a tájhoz kötődésben, hanem Czirákyban kereste. Ugyanígy volt a zamattal 
az ízes mesélőkedvvel is. Voltak írói, akikben a tájban való otthonosságot 
.és a mesélő  tehetséget is igen tudta becsülni. Esztétikai világképében tehát 
a' próza nagy. hagyományának kontinuitása is olyan határozott volt;. mint 
a szép rendben megvalósuló versbeszéd id őszerűségének tudata. 

Legtanulságosabban épp akkor nyilatkozik meg ez az önmagán túl-
látó ízlés, amikor magával rokonnak érzett jelenségben észleli a valóság szül-
te újdonságot. Például a fiatal Herceg János szimbolizmusában: „Herceget az 
teszi .  igazi művésszé, hogy ezt a szimbolikusságot a valóság színeivel annyi-
ra -fel .tudja erősíteni."- (355.) „A fű , a fa, a. virágok, a nap, a hold, a. csilla-
gok: mind édestestvérei. (...) Azért mágikusan kitüzesed ő  realizmus az ő  
szimbolizmusa." (359.) Szempontunkból talán még elvibb érvény ű  az a 
megnyilatkozása, melyben Herceg elbeszéléseinek indíttatásáról beszél. Ar 
ról, hogy ezek nem egy gondolat köré húsosodva alakulnak, hanem -  egy meg-
figyelésből fejlődnek. Nem kétséges, hogy a valóságból szakítottság és ami 
ebből következik, érdemként esik itt latba: „Az elvontságnak -ez a kikü-
szöbölése s a legapróbb részleteket is átszöv ő  színes, eleven, nyüzsg ő  moz-
galmasság Herceg elbeszéléseit élvezetes olvasmánnyá teszi." (378.) Radó 
Imrének is javára írja, hogy „igazi alakokat" ábrázol, s azt veti szenére, 
hogy „realizmusa mellett nem tud kitartani. Természetének ellentétes vég-
letébe szédül, s a romantika felberreg ő  repülőgépész beleszáguld a kalandos-
ság szféráiba". (401.) 

. Legtöbb öröme .láthatóan Majtényi der űt és epésséget, fájdalmat és 
játékot elegyít ő  és a részletekben elmélyül ő  epikájában lelt. Ő t tartotta iro-
dalmunk legnagyobb mesemondójának. S devalváló él nélkül tartotta: an-
nak, hiszen tapasztálta, hogy ez a mesél őkedv nem zárja ki a „szenvedély-
tő l -  hevített, erős" költőiséget. Tájunkra valló ízei Tamási Ábeljét juttatta 
eszébe: (470.) S ez a „helyi színek" min ősítését illetően is egyenes beszéd. 

Szirmai irodalmi világképét tehát nyitottnak, sokfajta érték befoga-
dására is. alkalmasnak ismerjük meg ebb ől a gyűjteményből. Érzékeny-
ségét műveltnek és olyannak, amely egy-egy m űvön belül is sokféle jelleg-
zetesség, probléma és fokozat észlelésére képes. 

A világkép arányait, Szirmai látóhatárát illet ően nehezebb véleményt 
formálni. Amit a szerbek humoráról, Ivan Cankar regényér ől, Babits Mi-
hály novelláiról, a Jónás könyvérő l, Travenrő l ír, kevés ahhoz, hogy világ 
irodálini kapcsolatairól, vónzalmairól képet alkothassunk. Leggyakrabban a 
nagy orosz epikusokra, Dosztojevszkijre, Csehovra hivatkozik, láthatóan 
életreszóló élményei - voltak. Annak, hogy a kortárs magyar irodalommal 
lépést tartott-e, kevés a jele. Bizonyos, hogy Németh Lászlót, Babitsot, 
Kosztolányit jól ismerte, err ő l tanulmányai tanúskodnak, de nagyon való 
színű , hogy sokkal -  többet olvasott, mint hivatkozásai mutatják. Az idézge-
tést, a folytonos összehasonlítást nem kedvelhette, a m űveltségével való 
hivalkodás pedig nem fért össze puritán jellemével. Kultúrájáról m űérté-
sének` mélysége többet mönd, mint a filológiai adatok. Er ő teljesnek és 
állandónak -  Csak az erdélyi magyar irodalom iránti figyelme látszik. Ami 
a Helikon körül és azon túl ott történt, azt ösztönz ő  példának tekintette. 
Ha áldozatkészségről, hűségrő l, felelős munkáról, a különlét lehetőségeirő l 
beszélt, mindig az erdélyiekre hivatkozott. 

A másik bizonyosság negatív természet ű . Nem látta az avantgarde 
újabb hullámainak erejét. A magyarországi áramlatokét sem, így fölfogá-
sában lényegében Kassákra és vajdasági utánzóira tagozódott az egész 
avantgarde. Oka lehet ennek a magyar irodalom egészében föler ősödő  re-
alista tendencia, az „új klasszicizmus" térhódítása, szemléletére hathattak 
az aktivizmus Mikes Flóris-szerű  vajdasági képviselői, de a szürrealizrnus 
termékenyítő  szerepét; József Attila, Illyés Gyula; Tamási Áron m űvésze 
.tében• talán az elmondottak ellenére is látni lehetett volna. 
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Szirmai erejét azonban a Kalangya egy-egy számának összehozása 
kötötte le, s túl ezen a nemzetiségi lét gondjai. Aligha értette volna meg, 
ha a' legfrissebb áramlatok tudatosítását kérték volna rajta számon, mikor 
gyatra kéziratok közlésképessé pofozásával kellett foglalkoznia, s hadakoz-
nia dilettánsokkal, a maga hegemóniáját félt ő  Naplóval, régi vágású magya-
rokkal stb. 

Voltaképpen kritikát sem írt rendszeresen, id ők múltával egyre ke-
vesebbet. Nagy mulasztás, hogy kortársairól való emlékeinek megírásához 
sem tudtunk kedvet adni neki. Amit a Hídban Radó Imrér ől, Munk Artúr-
ról és Havas Károlyról megírt 1955-ben és 1956-ban, vádlóan mutatja, mi 
minden telt volna tőle. Az volt a baj, hogy kérdezni sem tudtunk találé 
konyan, termékenyít ően, s ha emlékeznie kellett a Kalangyára, amelyr ő l 
annyit írt, sok újat nem mondhatott. Pedig történtek itt események, ame 
lyekről érvényesen, a résztvev ő  hitelességével rajta kívül más már aligha be-
szélhet. 

Minthogy kritikát, tanulmányt nem írt rendszeresen, irodalompolitikai 
vitákban csak főszerkesztői kényszerei miatt vett részt, módszerét vizsgál-
ni talán nem is méltányos. De hát a módszer nem föltétlen eleve kidolgo-
zott eljárásmód. Módszere annak is van, aki úgy lenézi a tanáros disszer-
tációkat, mint Szirmai. (379.) Csak nehezebb fölismerni a törvényszer űsé-
geit, mert spontánul, mindig az adott föladat természetéhez igazodik. Azt 
kell mondanunk, hogy Szirmai e kötetében épp azok az írások a jók, ame-
lyek így születnek. S ügyetlensége ott ütközik ki, amikor módszeres akar 
lenni, amikor gépiesen megy novelláról novellára, versr ől versre, vagy ami-
kor egy regény értékelését csak f őalakjainak részletes ismertetése és sze-
repének jellemzése révén véli megoldhatónak. (331.) Valószín ű , hogy a gon 
dosság, a lelkiismeretesség miatt dolgozott így, de természetét ől idegen 
módon — ez bizonyos. Ha átadja magát az olvasás élményének, s a m ű  
világát egy tájként képzeli el, s űrítve újjáteremtve azt, amit átélt, sokkal 
többet tud mondani. Czirákyról adott jellemzése ezért is remeklés. (388.) 
S persze az emberi-művészi jellem érzékletes rajza folytán is. Ugyanez 
teszi emlékezetessé a Radóról, Havasról írt esszéit is. 

Sajnos, a szakszerűség akarata eltérítette szépírói lehet őségeitől, s a 
művek részletez ő  véleményezése, min ősítése el őadását is meg-megtörte. 
Okfejtésre, mely egy fölismerés lépcs őin haladva vinne el a célig, jóformán 
nincs is példa ebben a kötetben. Amit maga is számon kér az értekez ő  
prózán, hogy legyen arányosan tagolt, m űvészien kerek, mértéktartó hangú, 
az bizony neki is csak érettebb éveiben sikerül. Néha túl messzir ől fut neki 
a műnek, elmerül a részletekben, s arányérzéke a jelent ős éreztetésében is 
ki-kihagy, mérlege kibillen. Ezeket a kibillenéseket szinte minden esetben 
megmagyarázza a bírált jelenség történeti szerepe. Csuka kivételes aktivi-
tása, Fekete Lajos er ősebb líraisága, a Börcsök Erzsébetnek szánt terjedel-
mes tanulmány pedig a jugoszláviai magyar irodalom helyzetképét is föl-
vázolja. Itt esik szó a korai vajdasági kritika, vagyis Szenteleky hálójá-
nak sűrűségéről is, de Börcsök regénye, A végtelen fal azért is figyelmet 
érdemelt, mert el őször kísérelte meg ábrázolni az új helyzetben magyarok 
és szerbek viszonyának ki nem kerülhet ő  kérdését. Hogy milyen súlyos és 
kényes kérdés volt ez akkor, Szirmai tanulmánya is tükrözi. 

Ám a regény történelmi funkciója által keltett izgalom sem bénította 
meg Szirmai hitelességösztönét, azt az igényt, mellyel ő  minden műhöz 
közelített, vagyis az írói természet és vállalkozás összhangjának követel-
ményét. A „nyomasztó" pesszimista tónus idegen . az ő  lelki világától, mert 
alaptermészete a kiegyenlítést kívánja" — írja Börcsökr ől. (32.) S ha valaki 
azt hinné, a politikai megfontolás teszi Szirmait ilyen kritikussá, a követ-
kező  lapon megbizonyosodhat, hogy err ől szó sincs. A mérték itt is a hite-
lesség. 

Az arányérzék tehát inkább a jelenségre fordított figyelem, illetve 
terjedelem nagyságában mutatkozik hibásnak, ért őbb olvasó akár a mai 
ítéletnek megfelelő  mozzanatokra is rátalál ezekben az írásokban. Irritá-
lóbb, kirívóbb elírások, burjánzások, „túlcsordulások" — ez is az ő  szava! 
— (462.) inkább stílusában adódnak. A lírikusi hajlam ugyanis folyton meta- 

220 



forikus fogalmazásra sarkallja, s ezek a metaforák bizony elég sokszor da 
gályosak vagy keresettek. A méltó iskolák, a rendszeres gyakorlat és a 
szaktudomány ellenőrzésének hiánya legelszomorítóbban ezekben az „elcsú-
szások"-ban érzékelhet ő . A Feketére mered ő  problémákat például így je-
leníti meg: „A komor, fekete arcú problémák hajukat tépve, bomlottan 
szaladgálnak az utcákon... Mesebeli szabónak kell lennie annak, aki olyan 
ruhát tud varrni ezeknek a megkopott szavaknak, melyeknek mását hiába 
keressük az idők házában. — Azután mégis nekifekszünk a verseknek." 
(72.) A névtelen problémák a másik mondatban Már megkopott szavak, 
amit ha nem vett észre a kortárs olvasó, a „nekifekszünk" elszánásában, 
erőfeszítésében rejlő  aránytévesztést megérezhette. S a Napló berkeiben 
észre is vették. (190-191.) Amit azért mondtunk szomorúnak, mert ugyan-
ebben az esszében az idegen hatások „áthasonításának", az egyéniség ter-
mészete szerint való s űrűsödés óhajának olyan érveivel találkozunk, ame-
lyek elsőrendű  esztétára vallanak. 

De nézzük tovább az elcsúszásokat, hiszen genezisünkr ő l, •önismer-
tünkrő l van szó! 

Vitái során Szirmai gyakran kényszerül emlékezni a nagy el ődökre, 
Kosztolányira, Csáthra, akiket — kivált az el őbbit — a Napló hivalkodva 
tálalt föl közönségének a húszas és harmincas években is. Szirmait ez a 
„szakácskultúra" ilyen lehangoló képfejlesztésre ingerli: az ínyenc ételek-
hez szokott közönség tehát 'pecsenyét vár, s „ez az, amit hivatott és hívat = 
lan íróink egy része sehogy sem akart megérteni és elfogadni, odacsapott, 
ízetlen palántát tálalva fel azoknak, akik t őle szemnek és szájnak kínálko-
zó pecsenyét várnak". (205.) „ Engem esz a lúg, ha fejed mosom" — mond-
hatnók Arannyal, de nem ha llgathatjuk el, hogy hiába hibátlan a mondat, 
a „palánta" meg a „pecsenye" nem lévén versenytársak, s őt rokonfogalmak 
sem, óhatatlanul a zsenge tollforgatók föltálaltatására kell gondolnunk. 
Ugyanilyen szégyenkezést érzünk, ha pozitív értelemben azt írja, hogy 
Csuka sorainak víziós menetelése „rápókhálózódik" a lelkekre (299.), vagy 
ha ilyen sosem volt magyarsággal küszködik a hiteles mondatért: „A köl-
csönvettség bizonytalan enyémje érzik az énvilág körülhatárolásában... „  
(302.) Ehhez képest már tisztulás, ha azt írja: „Annak, aki igazságot akar 
tenni ebben a látszólagos téma-pozitívum-nélküliségben, ..." (304.) 

S ahol nincs hiba a képben, a képburjánzás ott sem mindig a revelá-
ció eszköze, sokszor csak er őlködés, mely egy több évszázados irodalom-
ban azonnal diszkvalifikálhatná a szerz ő t. Nekünk azonban közvetlen el ő-
dünk Szirmai, erőfeszítésében látjuk a heroizmust. S tudjuk, hogy a hero-
izmus sohasem tett. jót az esszé stílusának. Ahhoz érett kultúra, b őség, erő-
fölösleg, szellemesség, játékos hedv kell. (Talán épp ezért — néhány kivé 
teltől eltekintve — nem is elementáris közlésforma.) De ki ne észlelné Szir-
mai hol megrendítő , hol kínos komolyságában, elszántságában a tudo-
mánynak is megfelelni akaró szándékot? A rutin, a dörzsöltség, a mellé-
beszélés szándékát megsegít ő  steril „módszeresség", grafikonok és egyen-
letek híján ő  a szóval, képekkel akarta kibeszélni, amit fontosnak érzett. 
Ez nem sikerült hibátlanul, de az biztos, hogy mindig arról , beszélt, 
ami (ontós. Ezek az írások abban is irodalomtörténeti jelent őségűek, hogy 
irodalmunk vajúdásának erőfeszítései tükröz ődnek bennük. Genezisünk 
rángásai, az els ő  lélegzetvételek mohó zihálása és a fénybe nézés hunyor-
gása, ámulata. Még a magabiztosság is gyermeki, a szakmai szorongás tel 
jes hiánya. Herceg Jánostól tudjuk, hogy Kende Ferenc „Monsieur Sans 
Géne"-nek titulálta Szirmait. (Két világ. 230.) Bizonyára azért, mert Szir-
mai mindig aggálytalanul megmondta a véleményét. Nem volt tekintettel 
más szempontokra, csak az igazságra. Nos, a stílusa is ilyen sans géne-
stílus, artisztikai gyöngéiben is rá valló, s akkori helyzetünkre. Biztos 
hogy Kende diplomáciai nagyvonalúsága, Csuka ügyessége, szívóssága nél-
kül e sans géne-magatartás körül hamar elfogyott volna a leveg ő , de az 
is, hogy Szenteleky után erre volt szükség, így lehetett rangot adni az író« 
ság gyakorlatának, igazi intézménnyé avatni a Kalangyát: 
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A távlat, melyb ől mindez belátható, megkönnyíti a dolgunk, de köte-
lez is, hogy azt, ami a kezdetekben történt ;  olyannak lássuk, -amilyen volt. 
A Szavak .estéje kiadója, Szirmai Endre és gondozója, Benk ő  Ákos nem 
élnek eléggé a távlat adta lehet őségekkel. Ismerjük a kérd őjeleket, melyek 
eljárásaik nyomán fölmerültek, mégis őszintén tiszteljük azt a hűséget és 
áldozatkészséget, melyet Szirmai. Endre apja hagyatékának publikálásában 
kifejt. Épp ezért nekünk kell megmondanunk, hogy az aggálytalanság, mely-
]yel Szirmai Károly művét kezelik, ma már irritáló. Azért is irritáló, mert 
természete is más, mint Szirmai sans géne-sége volt. •  Aránytévesztéseikkel 
-nemcsak magukat csapják be, de — akarva-akaratlanul — az olvasót is. A 
céhbelinek pedig -alkalmat adnak a gúnyolódásra, e megható vállalkozás 
lejáratására. Ebben a kötetben. is. Hogy a kötet szerz őjét és témáját tudtul 
adó összegezést nyolc nyelven, közlik, már maga is gyanút kelt, de -  ezt a 
gyanút még elháríthatja a könyvtárosi szempont: világszerte könnyebb 
lesz így „szakozni". Nehezebben magyarázhatók az Előszó túlzásai. Szirmai 

. Endre itt azt mondja el, hogy kik biztatták őt e gyűjtemény kiadására.,A 
névsor meghökkent ő : Reményi József, William Faulkner, Lukács György, 
Németh László, Szabó L őrinc, Thornton Wilder, Juhász Géza, Mario Vergas 
Llosa,. a PEN-klub elnöke és Szabolcsi Miklós, az MTA Nyelv- és Irodalom-
tudományi Osztályának elnöke. 

Semmi jogunk kétségbe vonni-e közlések tényét, de a jóhiszem ű  .olvasó 
nem tudhatja, hogy például Faulkner biztatása a neves orvosbiológus, Szii-
»mai Endre apja iránti kegyeletének szólt-e, vagy Szirmai Károly m űveinek. 
S a többi biztatás motivációja sem olyan világos, hogy a kiadás értelmé-
nek hiteles érve lehetne. Szirmai Endrének igaza van abban, hogy apja 
„másokért élt", s ezek az „em.lékm űvek" megilletik, de err ől a könyv írásai 
hitelesebben meggy őzhetik az olvasót, mint a világtekintélyek, akik Szir-

- mai Károlytól talán egy sort sem olvastak. Mi aztán igazán jól ismerjük a 
határfeszeget ő  hírnév-szomj tüneteit, az öncsalás hol megható, hol ellen-
szenves nagyzásait, de gyermekbetegségként kezeljük, s erre Szirmai Ká-
roly nevelt bennünket. Sajnáljuk., hogy most az ő  műveit kolportáló jó 
szándék elferdülése láttán kell ezt elmondanunk. 

DÉR ZOLTÁN 

A MAGUNK NEVÉBEN 

SZIRMAI ENDRE: A magányos óriás. II. 
A Szirmai Károly Emlékbizottság és a Szirmai Károly Archívumok kiadása, 

-München—Stuttgart; 1979: 

Egy levél. És benne -megint az álig 
hihető  állítás, hogy most már a ju-

• goszláviai magyar irodalom híre is 
eljutott a nagyvilágba. Az ember 
az efféle túlzásra csak legyint, kü-
lönösen akkor, ha csupán egyetlen 
név lobogtatásával vélte valaki át-
törni az idegenség rettent ően` vastag 
hangfalát. 
- Az említett. név .visel ője halott 
írótársunk, aki szerény ember volt 
egész életében, gyógyíthatatlan kis- 

hitűségben szenvedett. Talán ezért 
levelezett kitartóan és makacsul 
nemcsak közeli írótársaival, akiket 
olykor éjszaka zörgetett fel a pos-
tás a_ sürgönyével, mert miel őbb vé-
leményt szeretett volna hallani leg-
újabb novellájáról, de távolabbi és 
főként az irodalom magasabb régi-
óiban élő  literátorokkal is. 

Az ..ő  személyi . kultuszát szolgál-
ja holtában megható kegyelettel, fá-
radhatatlanul és konokul a fia. Ki- 
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adja posztumusz köteteit,- apjáról 
készült szobrokat helyeztet el tenge-
rentúli olvasótermekben, lefordítja 
többek között szingaléz nyelvre egy-
egy novelláját, kiadja a hozzája in-
tézett "leveleket, beválasztatja a ha-
lott írót távoli akadémiák tagjai kö-
zé és letétbe "helyezi kéziratait és e-
gyéb szellemi hagyatékát. 

A fiúi kegyeletnek ez a példátlan 
aktivitása mindenkit tiszteletre kö-
telez. Bennünket, jugoszláviai ma-

:gyar írókat is. De eközben egy pilla-
natra sem szabad elhinnünk, hogy a 
nagyvilág tudomást szerzett rólunk. 
A tény, hogy valahol a mi nevünk is 
ott lapul nyugati' irodalmi intézetek 
óriási levéltárának egyik iratcsomó- 
ja mélyén, millió más név között, 
természetesen nem jelent semmit. 
És különben mi se vagyunk kevésbé 
szerények, mint halott társunk volt. 
Épp • ezért boldogok leszünk, ha a 
messzi Nyugat helyett kétszáz kilo-
méterre, mondjuk, délre érdekl ődést 
tanúsítanak irántunk, s nemcsak a 
nevünket jegyzi meg az• olvasó, de 
a könyvünket is odateszi a. polcra, a 
többi mellé. Minden Más vaklárma 
és üres hivalkodás. 

Ugyanakkor azonban, amikor' le-
velek és fényképek apokrif bizonyí-
tékaival véli növelni a fiú a halott a-
pa irodalmi nimbuszát, óhatatlanul 
szomorú, leleplező  fény vetül a vaj-
dasági irodalom egykori küzdelme-
ire, s arra a -  szegényes, pletykáktól 
se mentes kicsinyes vidéki világra, 
amelyben - a régi szánandó mozga-
lom tengődött, s amelynek nyomasz-
tó hangulata kiérz ődik a kitűnő  el-
beszélő  minden írásából. - 

Magánügy, mondhatják valahol, 
•s talán mondják is elnéz ő  mosollyal: 
Az igyekezet azonban, amely az em-
lített nimbusz növelését szolgálja, 

- minduntalan túllépi a személyi hatá-
rokat. Azzal például, hogy a hagya-
tékban talált• magánlevelekb ől, a 
közlési -jogot semmibevéve,• _tetszé-
se' szerint idéz és kihagy, olykor 
nemcsak sértően: súlyos indišzkré-
ciót követ el, de -  irodalompolitikát 
is csinál. • • • 

Ám :az erre való szerep nem. ké-
pezi családi örökség tárgyát. Ehhez 

-áz .  apának volt joga. Gyakórolta is 
évtizedeken át határozottan és kö- 

vetkezetesen, puritán jellemének e-
gész tisztaságával, ahol csak lehetett, 
és ahogy lehetett, helyhez, id őhöz és' 
adottságokhoz kötve, sokszor fog-
csikorgató kitartással, 'máskor vég-
leg elkedvetlenedve, magányba me-
nekülve, ahonnan baráti unszolás-
nak és kérlelésnek kellett kimozdí-
tania. 

Hogy legalább holtában megkap-
ja a méltó elismerést, természetesen 
nemcsak a hozzátartozók dolga -és 
feladata. S ő t legkevésbé azoké. Az 
'utóbbiak aktivitásukkal csak meg-
nehezíthetik, diszkredittálhatják -  a 
halott író tiszteletet kelt ő , valóságos 
értékének elfogadását. Mert emlékét, 
irodalomtörténeti helyét, kivételes 
művészetének nagyságát becsülni és 
megőrizni valamennyiünk feladata. 
Tér és idő  illetékességi jogát is fenn-
tartva hozzá természetesen. 

Amikor ezek a sorok íródtak, ja-
nuár végén, még csak egy dicsekv ő  
levéllel és egy különös könyvvel kel-
lett vitába szállni. Magunkban, per-
sze, neveket is szégyenkez őn elhall-
gatva. Mert a nagy távolság és az 
egyenlőtlen helyzet nem is engedi 
meg a nyílt vitát. Most, hogy botrány 
kezd kerekedni körülötte, már hatá-
rozottabban kell elítélnünk a csak 
látszólag naiv, hatásában nagyon is 
veszélyes kufárkodást, amely már-
már útját állja a komoly és elmé-
lyült értékelésnek. Mentegethetjük a 
szándékot, még a megalomániát is, 
hiszen ebben a kis közösségben oly 
közel kerültünk egymáshoz, hogy 
halott társunk emberileg .is és csa-
ládjával együtt hozzánk tartozott. 
Aggódtunk és feleltünk egymásért, 
bajainkban egymástól vártunk se-
gítséget és támogatást. De csalásra 
és hamisításra sajnos nincs ment-
ség. Csak a báva kérdés szakad fel 
belőlünk: mi szükség volt erre a be-
teges önámításra? Kinek kellettek a 
hivalkodó, hamis túlzások, amelyek 
ellenkező  hatást váltottak ki, .s az 
egymást követ ő  leleplezések lassan 
már majd szégyenkövet görgetnek 
az emlékkő  helyére? 

Mindezek után már csak ezt kell 
megakadályoznunk. 	 - 

HERCEG JÁNOS'  
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RÉGI REGÉNY A RÉGI SZABADKÁRÓL 

CSÁTH GÉZA—HAVAS EMIL—MUNK ARTÚR: A repülő  Vucsidol. 
Életjel Könyvek 16., Szabadka, 1978. 

Amióta irodalmi életünk nemcsak í-
rókkal, hanem kutatókkal, gy űjtők-
kel is benépesedett, majd minden 
műfajban terjedelmesebb lett az az 
anyag, amely a kiadók szerkeszt ő i-
nek . íróasztalát s annak fiókjait telí-
tik évek óta. És ebben a munkában 
odáig, eljutottunk, hogy kutatóink 
nem elégedtek meg csupán a gyűj-
téssel, hanem hozzáláttak az anyag 
mélyebb áttanulmányozásához és fel-
dolgozásához is. Így került sor több 
ismeretlen anyag kiadására a Hagyo-
mányaink könyvsorozatában: népda-
lok, népszokások, népmesék ritka ér-
tékű  kötetei jelentek meg. Ide kell 
sorolnunk .Kosztolányi Dezs ő  ifjú-
kori munkáinak közzétételét, Csáth 
Géza színdarabjainak, tanulmányai-
nak, jegyzeteinek kiadását és azokat 
az érdemes munkákat is, amelyek 
Iványi István, Toncs Gusztáv és 
Lóósz István életével és tevékenysé-
gével foglalkoznak. Ez a sokkal több 
figyelmet érdeml ő  munka (mint a-
mennyit fordítanak rá) évtizedek ó-
ta folyik, s most történt meg el ő-
ször, hogy a majdnem elfeledett, 
vagy még csak fiókban őrzött hagya-
tékokból rejtélyes körülmények kö-
zött egy regény került el ő . 

Egy régi szabadkai regény a ré-
gi Szabadkáról. 

Ez a mű  A repül ő  Vucsidol cím-
mel C. H. M. aláírással folytatások-
ban jelent meg a Bácskai Hírlap tár-
carovatában. Így csak a. bennfente-
sek tudják, a nagyközönség nem, 
hogy írói Csáth Géza, Havas Emil és 
Munk Artúr voltak, akik közösen vál-
lalkoztak arra, hogy csúfondárosan 
karik)írozva bemutassák: nemcsak 
Párizsnak, de Szabadkának is van 
repúlőfeltalálója. 

Ugyanis azokban az években 
(1906-ot írtak akkor) Blériot francia 
aer'otechnikus már dolgozott a re-
pülőgéptervén, s úgyszólván vele 
egyidejűleg Szabadkán egy hasonló 
vállalkozásra kész ember, Szárits 
János ugyancsak hozzálátott egy re-
pülőgép elkészítéséhez azzal; hogy 
azon felemelkedjen a leveg őbe. Több-
sžöri. kísérlet után ez Blériot-nak 
1909-ben sikerült, a mi tervez őnk-
nek 1910-ben. 

Olyan nagy esemény volt ez ak-
kor, amelynek híre nemcsak hogy a 
közvéleményt felbolygatta, hanem . 

Szabadka hírét is tovább vitte a 
szélrózsa minden irányába és föl 
keltette az érdekl ődését mindazok-
nak, akik Blériot kísérletér ől hallva 
hasonló gépek szerkesztésébe kezd-
tek. 

Tehát ezeknek az elég hangos el őz-
ményeknek a visszhangja hívta élet-
re a tizenkilenc-húszéves fiatal sza-
badkai írókban azt a gondolatot, 
hogy folytatásokban regényt írnak 
az eljövendő  repülőgép okozta láz-
ról, amely mindazokat mélyen átjár-
ta, akik a már meglév ő  magaslatok-
ról is szerettek volna még magasabb-
ra emelkedni. 

Igaz, ez a szatirikus, sok helyütt 
kacagtató riportregény voltaképpen 
még csak az előkészületekrő l szólt. 
Remek expozícióval merészen kari-
kírozta a vidéki jólétben lubickoló 
városatyák, nagykeresked ők, céh-
mesterek, lelkiatyák és t űzoltófőcső -
vezetők életét: tehát inkább az ön-
magába feledkez ő  úriosztály kakas-
kodásaival és botladozásaival foglal-
koztak, mint a mélyben él ő  néppel. 
s így finoman gravírozott tablót ad-
tak a város „rendfenntartóiról", akik 
maguk is éjjel-nappal a megingadha-
tatlan . jólétet biztosító rendért fo-
hászkodtak. Ki imával, ki meg szi-
tokkal. Embere válogatja. 

Sztipán bácsi, a regény főhőse 
egyszerű  bunyevác parasztember, s 
nem adóhivatalnok, mint a szabad-
kai események igazi h őse, Szárits 
János. De ennek a rusztikus alaknak 
a szellemes beillesztésével — legyen 
az akár a városháza tanácsterme, 
vagy a főtéren a gazdasági szakem-
berekkel való alkudozás — Sztipán 
bácsi alakjából a regény nem kap 
egy Göre Gábor-os ízt, valami falu-
végi hangulatot, amelyb ől kirí a pa-
rasztember naivsága, bárdolatlansá-
ga. Csáth, Havas, Munk úgy állították 
be a regény cselekményének köz-
pontjába Sztipán bácsit, mint egy 
bölcs parasztot, aki ugyan lassan 
gondolkozik, de tudja, hogy mit csi 
nál, és aki — ha kell — túljár az 
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urak eszén, Két véglet itt olyan éle-
sen áll egymással szemben, akár a 
népmesében. Ezért Francziskovics 
Sztipán bácsi lehet egy mesebeli Szti-
pán bácsi is, és Palics tava olyan 
János vitézi tündéri tó, melyben — 
ha éppen kell — még hadihajók is 
csatázhatnak. 

A múltba feledkező  városatyák 
világában minden lehetséges. 

Valami féktelen kedély hullám-
zik végig ezen a regényen, s azok-
ban a fejezetekben — a leánykérés, 
a palicsi jelenet, a „nagy" csata —, 
ahol tetőpontjára ér, minden féket 
széttépve, rohanva éri el a humor 
ad absurdum tetőpontját. Alakjai 
olykor szinte imbolyognak a gúny 
és a csúfolódás szorongató, fojtogató 
levegőjében (minden civis megfizette 
a Bácskai Hírlapnak, hogy ellenfe-
lét milyen mértékben pellengérez-
zék ki — így még a lap is keresett 
rajta), de Sztipán bácsi nem: ő  tisz-
tán látta a „fentiek" között a lefe-
lé való hullási lehetőséget, és azt is 
tudta, hogy közülük igazában kik az 
esendők. Mert amit az írók a regény-
ben ábrázolnak, nem az egész Sza-
badka az, hanem egy Vucsidol, 
amelynek magasában ezek a ke- 

ménygalléros urak élnek, és még 
azt is megengedik hírnevük öreg-
bítéséért, hogy a Bácskai Hírlap a 
polgármestertől kezdve az ajtónál-
lóig csúffá tegyen mindenkit, mert 
közöttük mindenki a másik kárán 
örvend, még akkor is, ha közben 
egy-egy fullánk ő t is éri. 

Az ismeretlenségben majd nyolc 
évtizedig, tehát csaknem száz é-
vig elheverő  regény egy-egy részleté-
nek felkutatásában Bori Imre, Dér 
Zoltán és Péter László végeztek ko-
moly értékű  munkát, mert nélkülük 
ez a mű  soha elő  nem kerül. És az 
ajánlásnak is beillő  finom szövegű  
utószóból Dér Zoltánt kell idéznünk, 
hogy a bár kissé megkésve fölfede-
zett regény végre a helyére került: 
„ . Ez a város nagyon rá van már 
éhezve a világhírre, pontosabban 
szólva arra, hogy gazdagsága valami 
magasabb rendű  teljesítményben 
is testet öltsön ... hogy ezt a re-
gényt ők, Szabadka fiai írták meg, 
ez mégis arról tanúskodik, hogy meg-
valósulhat a magasabb igény. A re-
pülő  Vucsidol értéke is ebben van: 
művelődéstörténeti jelent őségében. 
Abban, hogy a holnap Szabadkája 
nézi benne a tegnap Szabadkáját ..." 

xi 

LLVAY ENDRE 

'HÁTRAHAGYOTT ÉS GY ŰJTEMÉNYES M ŰVEK 

EGY GONDOLKODÁS MENETE 

DÉRY TIBOR: Botladozás. I—II.; Újabb napok hordaléka. Új sorozat. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 

Déry Tibor egy korábbi naplójegyze- 
tében arról tett említést, hogy ifjú-, 	, sagaban a Kert és az Országút ket- 
tős - jelképe szerint képzelte el életét. 
Az Országút a távolságot jelentette: 
a messzi városok igézetét, a vándor-
lásokat, amelyekből kalandos ifjú-
sága során, tudjuk, b őven kijutott 
neki. A Kert, ellenkez őleg, a . meg-
nyugvást, a belső  békét, a világnak 
azt a csendes. zugát, amelyben „a 
természetet otthonává nyeri, eny-
helynek a külvilág zaklatásai el ő l". 
E kertet valójában csak id ős korá- 

ban szerezhette meg. Mid őn emig-
ráció, elhallgattatás, háború, ostrom, 
közéleti szerep és börtön után, mo-
dern irodalmunk különleges Odüsz-
szeuszaként, végre biztos révbe kor-
mányozhatta sorsát a tamáshegyi 
kert munkás csendjében, a Balaton 
és a zajló élet fölött. 

Az Országutat, amelyet a nyolc- 
vanhárom esztendős korában - el-
hunyt író bejárt, egy kétkötetes ta- 
nulmány- és cikkgyűjtemény: a Bot-
ladozás kíséri nyomon, amely most 
Réz Pál gondozásában került Déry 
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Tibor olvasóinak kezébe.. ;, 	egy 
gondolkodás menetét kívánom itt be-
mutatni" ----írta Déry abban az 1977- 
ben keltezett előszóban, amelyet ere-
detileg is e gyűjteményhez szánt. Va-
lóban, a több mint fél évszázad ön- .  
életrajzi jegyzeteire, tanulmányaira,.  

kritikáira, útirajzaira és irodalmi  
riportjaira épül ő  két vaskos kötet az  
író gondolkodásának menetét, 'tör-
ténetét mutatja be. Déry Tibor hosz-
szú életében különös szerepet ka-
pott az értekez ő  próza, a tanulmány 
és a cikk sohasem volt a szépirodal-
mi munkásság mellékes területe.  
Voltak a pályának szakaszai, melye-
ken .ennek az értekező  prózának kel-
lett tisztáznia vagy éppen el őkészí-
tenie a regényekben, novellákban  ~s 
színpadi művekben alakot ölt ő  írói 
gondolatmenetet. Így a húszas é-
vek elején, Déry avantgarde korsza-
kában, midőn a lázadó értelem és 
képzelet munkája a tanulmányokba 
is behatolt, vagy az ötvenes évek-
ben, midőn Déry Tibor irodalmi ri-
portjai és vitacikkei születtek. Kü 
lönöš szerep jutott az értekez ő  műfa-
joknak, kivált a személyes hangolt-
ságú esszének, a pálya utolsó szaka-
szán, midőn Déry Tibor naplójegy 
zétekben és vallomásokban szólal- -  
tatta meg az öregkor lesz űrt, gyak-
ran. ironikus életbölcseletét. 

Déry Tibor írói tevékenységének 
mindvégig erősen „ideologikus" jel 
lege volt. Irodalmunk története so-
rán alighanem ritka volt az olyan 
író, aki hozzá hasonló tudatos érdek-
lődéssel és módszeres vizsgálódás-
sal követte volna nyomon a társa-
dalmi tudat változásait, és közvetí-
tette volna (nemcsak szépirodalmi 
művekben, hanem tanulmányókban 
és cikkekben is) ennek a tudatnak 
az ;,ideológiai" .formáit. Múlt századi 
prózairodalmunkból bizonyára Eöt-
vös és Kemény, a jelen századból pe-
dig Ady, Babits, Kassák, Reményik 
Zsigmond, Sinkó Ervin, Illyés és Né-
meth László munkásságában hagy-
tak mélyebb nyomot az „ideológiák". 
Közéjük tartozik Déry is, aki nem-
csak a társadalom: az élet történetét 
követte figyelemmel, hanem a társa-
dalmi tudat és az ideológiai képz őd-
mények történetét is. A gondolati i-
génynek s az ideológiai érdekl ődés-
nek nála mindig elsőrendű , mond-
hatnók, formaalkotó szerep jutott. 
Szépirodalmi műveiben is •  eszmék 
próbája, ső t küzdelme zajlik; ez . a  

küzdelem, - általában az alkotó • Sze-
mélyiség és a gondolkodó ember bel-
ső  küzdelme hatja át értekez ő  pró-
záját is:'esszéit, cikkeit és tanulmá-
nyait. • 

Maga Déry Tibor hivatkozott ar-
ra több alkalommal is, hogy művé-
szi pályáját és emberi sorsát min-
dig eszmék kísérték, alakították. 
ítélet nincs című  .önéletrajzi „esszé-
regényében" olyan lénynek írta le 
magát, aki még akkor is kérdések-
kel ostromolja a világot: történelmi. 
és társadalmi környezetét, ha e sür-
gető  kérdéseire válasz sem érkezik. 
Egyik önéletrajzi vázlatában olyan 
hajóhoz hasonlította magát, „amely 
üresen indult el, s az útjába es ő  ki-
kötőkben szedi fel üzemanyagát". E 
hasonlat a fáradhatatlan keresésre. 
az  örökös nyugtalanságra • útalt. 
Nyugtalanságra, amely mindig új'  
kérdésekre és új válaszokra veze-•  

tett, új eszméket épített, új filozófi- 
ák nyomában kutatott. Déry Tibor 
életművének és gondolkodásának 
„ideologikus" természete az emberi 
szellem állandó szomjúságára val-
lott, az alkotó egyéniség karakterét 
mutatta meg. • 

Ez az alkotó egyéniség, noha ko-
rábbi lázadását bölcs irónia váltot-
ta fel, mindvégig önmagával azonos 
maradt, a későn megszerzett béke 
körülményei között is érdeklődéssel 
fordult a nagyvilág emészt ő  kérdé-
seihez. A tamákhegyi Kertb ől is utak 
vezettek a négy égtáj felé, az érdek-
lődés, a részvét és a szorongó kép-
zelet imaginárius útjai. A régi ház-
ba könyvek és újságok hozták a hí-
reket a négy égtáj fel ő l. És ami va-
laha személyes tapasztalat volt, az 
emigráns és az üldözött író tapasz-
talata, aki a maga •b őrén volt kény 
telen érezni a világ sebeit, az most 
a modern tájékoztatás jóvoltából, . 
az információs gépezetek kénysze-
re folytán került a tamáshegyi kert 
bölcs lakója "elé. Az érkez ő  hírek 
nem kevésbé sebzőek voltak, mint 
valaha a tapasztalatok. A megfigye- 
lő  nem kevésbé volt sérülékeny, 
mint a' vándor valamikor. Déry -Ti- 
bort újra meg újra szíven ütötték 
a világ szenvedései, a jöv ő  veszélyei. 
Róluk számolt be utolsó könyvében, 
íróm búcsújában, amely a korábbi 
Napok lzórdaléka-sorozat naplójegy-
zeteit folytatja, talán még több szo- 
rongással, még több keserűséggel, 
valósággal a Kasszandrák kifogyha-
tatlan, véget nem érő  baljóslataival. 
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Déry Tibor eszét és szívét ugyan-
az a gond szorongatta, amely ko-
runk természettudományos szak-
embereit és szociológusait is ke-
gyetlen számvetésre készteti. A köz-
napok újságolvasó embere számára  

is nyilvánvaló, hogy az emberi tár-
sadalom és civilizáció kritikus hely-
zetbe került. Ennek a kritikus hely-
zetnek a veszélyeit és következmé-
nyeit vázolták fel Déry Tibor jegy-
zetei, A  túlnépesedés, az emberi kör-
nyezet fokozódó lerombolása, az  
országokon és városokon átszáguldó  
gyilkos terrorista hullám: mindez  
töprengésre intette a tamáshegyi  

kert lakóját. De nemcsak ez, nem-
csak a hatalmas kataklizmákkal fe-
nyegető  történelmi veszélyek, hanem  
az apróságok is. A kert madarai, ál-
latai és növényei ;  amelyeknek sor-
sa és élete fölé Déry mindig rokoni  
érzéssel hajolt. Fáradtan és öregen,  
küzdve a világ sorsával és a közelg ő  
halál szorongató rémeivel, a termé-
szet derűjében és békéjében talál-
ta meg utolsó otthonát.  

A természetben és a munkában,  
hiszen a klasszikus voltaire-i prog-
ram, amely a „kert" m űvelésére szó-
lít fel, egyszersmind a kitartó mun-
ka programja. A tamáshegyi kert-
ben vagy a budai házban tevékeny  
élet folyt tehát, megszabott munka- 

renddel, megvalósításra váró ter-
vekkel, amelyeket az id ős írónak - 
sorra sikerült is elvégeznie. A munka • 
tisztelete és szeretete folytán. szer-
zett védelmet saját kétségei s a tör-
ténelmi lét nagy kihívásai ellen. Ag-
nosztikusnak és reménytelennek  
mondotta magát, de. hát lehet-e iga-
zán reménytelen az, aki napról nap-
ra magára ölti az alko;:ó munka fe-'-
gyelmét, s gyönyörűséget talál a te-
remtő  munkában? Déry Tibor re-
ménytelensége és agnoszticizmusa,  

egész ironikus • szkepszise mögött:  
szívós ellenálló erő  rejlett, amely  
nem hajlandó megadni magát sem a  
belső  kételynek, sem a testi hanyat-  

lásnak. A tamáshegyi kertben t űnő -
dő  s-  dolgozó öreg férfi valójában az  
emberi remény h őse volt, aki •a so-
ha meg nem elégedést írta zászla-
jára, s ezzel a.. zászlóval. búcsúzott  
az élettől is. „Az elégedetlenség eme-
li az embert — olvasom utolsó írá-
sai között. —. Érdemes műveket min  
dig csak a jobb felé tartó úton si-
kerül teremtenünk ... Aki m űvész  
ezt a szenvedésekkel s örömökkel.  
szegélyezett utat -nem vállalja, az  

nem érdemli meg választott méster  
ségét."• Déry Tibor vállalta ezt' az.  
utat, ezért lehetett választott hiva-
tásának mestere:  

KÖLTŐ  A MINDENSÉGBEN  

JUHÁSZ FERENC: Versek és époszok, Époszok és versek.  

Szépiródalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978.. 

Juhász Ferenc költ ői univerzuma 
annyira különleges és személyes, 
hógy valósággal a magyar lírának 
egy új típusát képviseli. .Nem illesz-
kedik költészetünk hagyományos 
fejlődési alakzatai közé; noha ter-
mészetesen nem függetleníthet ő  a 
folytonosságtól, a hagyományban -
testet ölt ő  alakzatoktól. A magyar 
vers, miként általában az európai 
líra, a kifejezni kívánt anyag (érzés 
vagy.gondolat) legfontosabb elemeit 
választja 'ki, s ezeket valamilyen 
verslogikai szabály szerint zárt -és 
arányos struktúrába szervezi. Ez a 
vers tehát analitikus: a költő  válo-
gat és komponál.. Juhász „hosszú 
versei" ezzel szemben szintetikusak:  
költőjük a teljesség. valamennyi — 
vagy -megközelítőleg valamennyi — 

elemét sorakoztatja fel, s ezeknek 
nevet ad. Két különböz ő  lírai típus-
ról van tehát szó. A szintetikus alak- , 
zat általában a keleti költészetben 
— az ind eposzban, az ószövetség-
ben, a finn-ugor és szamojéd míto-
szokban, a Kalevalában, a türk és 
kazah hősi énekekben — otthonos. 
Ismeretesek Juhász költészetének 
és a finn-ugor archaikus örökségnek 
kapcsolatai: a Szarvas-éneket ele-
mezve többen is rámutattak ezek 
nek a kapcsolatoknak a fontosságá-
ra és termékenységére. A szinteti-
kus modellnek azonban nemcsak az 
ősi keleti örökségben lehetnek for-
rásai, hanem a - modern költészet-
ben is. . 

Juhász maga arról beszél, hogy a 
költészet hivatása az összefoglalás: 
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„Igen, jó lenne — olvassuk Válaszok 
a költészetrő l című  nyilatkozatában 
—. (és kellene) hatalmas összefogla-
lását adni versben minden tudásnak 
és létezésnek, hiszen a lírai össze-
foglalás semmiképpen sem azonos a 
természettudományival vagy filozó-
fiaival. A líra: összefoglalás.” Az az 
enciklopédikus lírai igény szólal meg 
itt, amely a modern európai költé-
szetből már ismerős. Ezra Pound 
Cantói, Eliot nagy verskompozíciói 
vagy az amerikai beat-nemzedék köl-
tői, pl. Ginsberg (az Üvöltés hatal-
masan feldúsított mellérendeléseire 
gondolunk) és Corso művei igazol-
ják ezt az igényt. Juhász ugyanezt a 
vállalkozást folytatja a maga mód-
ján: személyes univerzumának 
komplex és szintetikus összefogla-
lášában. S ezzel egyszersmind azt a 
— leghangsúlyosabb formában Né-
meth Lászlónál megfogalmazott — 
várakozást- is betölti, amely költé-
szetünket „bartóki szintézisre", vagy-
is az archaikus és a modern elemek, 
hangnemek, technikák és poétikák 
egyesítésére kívánta mozgósítani. 

Juhász a lírai eposz műfaji alak-
zatában valósítja meg a szintétikus 
poétikát. Az eposz az antikvitásban, 
de a barokkban vagy a romantiká-
ban is, a világmagyarázat vagy a 
nemzetitörténelem-magyarázat esz-
köze. Tehát mindenképpen a totá-
lis összefoglalás, a szintézis műfa-
ja. Ezek az eposzok, Homérosztól 
Tassóig és . Zrínyitől Vörösmartyig, 
hagyományosan epikusak, történe-
tiek. Juhász eposzai viszont líraiak: 
a lírai világ totalitását fejezik ki. 
Mint egyik nyilatkozatában olvas-
suk: „Az eposz műfajmegjelölés ná-
lam nem értelmezhet ő  •a régi mó-
don. Az én eposzaim, ha hordoznak 
is anyagukban némi cselekménysze-
rűséget, ha rendelkeznek is a tör-
ténés elemi vonásaival, mégis lírai 
versek, személyes vallomások, ere-
dendő  himnuszok és siratók." 

Az eposz lírai átalakításával Ju-
hász voltaképpen egy hosszú fejlő-
dési folyamatot etet őzött be. Arra a 
mű  és olvasó kapcsolatának köze-
gében végbemenő  műfaji átalaku-
lásra gondolunk, amelynek során 
az utóbbi évszázad alatt megvál 
tozott az eposz információs töltése. 
evokatív hatása s ennek megfelel ő-
en egész természete. A klasszikus 
eposz ugyanis epikus információt 
vagy látomást adott. A Zalán fu-
tását úgy olvasta a reformkori ma- 

gyar, mint a hónfoglalás történetét 
vagy legalábbis az „ősi dicsőség" 
költői vízióját. Vörösmarty eposza 
ma már epikus mű  gyanánt va 
lóban élvezhetetlen vagy érdekte-
len alkotás. Egészen más _ azonban 
a helyzet, ha nem epikus dimenzió-
ban, hanem líraiban közeledünk 
hozzá: megnyílnak el őttünk a ha-
talmas költemény szépségei. A nagy 
eposzok — főként a romantika 
egyébként is áradó személyesség-
gel átszőtt alkotásai — lassanként 
átértelmeződtek až idők során. 
Shelley, Keats, Blake, Vörösmarty 
eposzai — függetlenül az alkotó 
szándéktól — lírai költeményekké 
váltak. Juhász pedig már tudato-
san 

 
 használja fel ennek a műfaji 

átalakulásnak a lehet őségeit.. 
Totális lírai univerzumot alkot 

tehát eposzaiban. Ő  maga is arról 
beszél egy helyen, hogy a. Gyermek-
dalokban, vagyis az eposzi műfaj-
nak és a szintetikus poétikának leg-
karakterisztikusabban megformált 
alakzatában a középkori katedráli-
sok architektonikus és szobrászati 
struktúráját követte; egyszerre épí 
tett szerkezetet és mintázott rész-
leteket. Ez a két elem..— a szer-
kezet és a részlet — a legszorosab-
ban összefügg, mint építészet és 
szobrászat Chartres, Reims és Köln 
templom-óriásaiban. A kett ő  egy-
más nélkül el sem képzelhető : a ró-
zsaablaknak vagy a vízköpőnek a 
szerkezet ad funkciót; a szerkezet 
nek viszont a részlet ad életet. EZ 
a kölcsönösség érvényesül Juhász 
„hosszú verseiben" is: áz eposzi kom-
pozíció és a szintetikus poétika szer 
vesen összefügg, egymástól el sem 
választható. A kett ő  együtt teremti 
meg a Juhász-vers érvényes, szuve-
rén alakzatát. - 

Juhász Ferenc eposzait olvasva 
valósággal lenyűgöz a világról — az 
anyag természetéről és alakzatairól 
az élő  szervezetek felépítésér ől és 
működéséről, a kozmikus jövendő  
„futurológiai" lehetőségeiről — ki . 
alakított költői kép gazdagsága, e 
költői kép látomásokat is átszövó 
tudományos hitele. Mindez elkép-
zelhetetlen a rendszeres és szerves 
készülődés nélkül, a tanultság, a 
munka és az ismeretszerzés napi 
erőfeszítései nélkül. A vers valóban 
ünnep itt, amit a felkészülés köznap-
jai tesznek lehet ővé: tömérdek olva-
sás, cédula, jegyzetelés. Juhász Fe- 
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renc azok közé az alkotók közé tar-
tozik, akik mintegy előre megter-
vezik pályájukat, s akiknek egy-egy 
művében valamely időszak teljes 
költői — tematikus és formai — ho-
zadéka kap foglalatot. Egyik nyi-
latkozatában arról beszél, hogy a 
költőnek rendszeres munkával kell 
dolgoznia versein: „a költ ő  — mond-
ja — gyűjtögető  is, részlet-faragó, 
erecske megfigyelő , s minden anya• 
got, lírait és emlékezetit, történel-
mit és természetit, lét-fejl ődéstör-
ténetit fölhalmozva esetleg évékkel 
előre elhelyezi egy mű  vagy a mű-
vek adott helyén. S ez érvényes a 
művek egymásutánjára is." 

A magyar líra hagyományos köl-
tőfogalmát egy modernebb ideállal 
cseréli fel: az ihletettséget kiegészíti 
a tervezgetés, az anyaggy űjtés és 
a komponálás feladataival. Vagyis 
a „poeta doctus" (ennek is egy „fi- 

lológus" következetességgel dolgozó 
fajtájának) magatartásával, hivatá-
sával, etikájával. Vátesz helyett lá-
tomásainak mérnöke kíván lenni: 
olyan mester, aki a műhelymunka 
és a látomás kölcsönösségét, egy-
másra ható, egymást mozgósító dia 
lektikáját hirdeti. Az • ihlet fogalma 
ezért a műhely fogalmával párosul 
mondhatnók, azonosul. „A megter-
vezett költészet — vallja Juhász — 
olyan állandó ihletettség, amikor a 
világegyetem állandóan jelen van 
nyüzsgő  létezőivel és elképzeltjei-
vel, gomolyogva és lobogva, s egy-
egy részlet a kristály-rend alkalmaz 
kodási és szerkezeti törvényei sze-
rint keresi helyét, megfelelési he-
lyét a lét-fán, valahogy úgy, ahogy 
a fejlődéstörténeti ábrázolásokon a 
létezés törzsfáján t űnődik egy-egy. 
létező ." 

POMOGÁTS BÉLA 

EGY ÉLETM Ű  ÚJ LÁTÓSZÖGBŐ L 

BORI IMRE: Krúdy Gyula. 
Forum, Újvidék, 1978. 

Bori Imre Fridolin és testvérei cí-
mű  művét ismertetve a Rukovetben 
(1977. 5-6. sz.), a Krúdy-életmű  
egyes felvetett problémáival kap-
csolatban megjegyeztük, hogy azo-
kat összességükben, komplexitásuk-
ban volna jó látni. Arra gondoltunk, 
hogy az eddig megjelent Krúdy-mű-
vek összefoglaló értékelése, még in-
kább a velük kapcsolatban felme-
rülő  kérdések boncolgatása, megvi-
lágítása időszerűvé vált. Ezért örül-
tünk meg annyira, amikor Bori Im-
re kismonográfiáját kézbe vettük, 
amely az első  olyan Krúdyt tárgyaló 
mű , amelyben nem az író élete, ha-
nem az eddig napvilágot látott, az 
írói életmű  kiértékelésének szem-
pontjából legjelentősebb művek 
elemzése kapott központi helyet, 
mégpedig egy következetesen kidol-
gozott 'egyéni, mondhatnánk Bori-
módszer alapján. (Err ől lásd bőveb-
ben: Bányai János: Irodalomtörté 
neti realizmus. Híd. 1978. december. 
1499-1504.) 

`Úgy véljük, ez természetes kö-
vetkezménye volt Bori Imre iroda-
lomtörténészi munkásságának, aki 
az egyetemes magyar irodalomtör-
ténet szempontjából is el őször fog-
lalkozott pld. Radnóti Miklóssal, 
Kassák Lajossal, először írta meg 
Füst Milán pályaképét, és gyakran 
először foglalkozott bizonyos iroda-
lomtörténeti problémákkal éppen a 
modern magyar irodalommal kap-
csolatban (lásd pld. Fridolin és test-
vérei). 

Kiindulópontja mindig az életm ű, . 

melynek társadalmi, életrajzi, tör-
ténelmi vonatkozásait, összefüggé-
seit, felmutatva a belső  értékeket, 
tömör, lényegretörő , a lényeget min-
den oldaláról megvilágító megálla-
pításaival, együttesen láttatja. Ily 
módon a művet szolgálja, nem kíván 
foglalkozni az elemzett m űvek sti-
láris bravúrjaival (aminek Krúdy 
esetében sokan nem tudtak ellenáll-
ni), nem célja a kritikusi magas-
latra emelkedett véleménynyilvání- 
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tás, de .  annál-  inkább törekszik az 
objektív ténymegállapításokra egy-
egy felvetett problematikával kap-
csolatban. Támpontja mindenkor az 
elemzett mű  egészének alapján _ a 
legmegfelel őbb, a legjellemzőbb ré-
szekből vett idézet, tehát a m űalko-
tás adott valósága, amely nem ad 
módot a félremagyarázásra, a . filo-
zófálgatásra, vég nélküli szóárada-
tokra, és amely kellő  distanciát biz-
tosít számára, s ily módon függet-
leníti elemzését attól a veszélyt ő l, 
hogy 'a műhöz való érzelmi kötő -
döttség befolyása alatt mondja ki 
észrevételeit, megállapításait, mint 
ahogyan mindez jelen van pld. S ő -
tér István vagy Kárpáti Aurél Krú-
dyról szóló írásaiban. Nem ragadtat-
ja el magát a szövegek felszínén 
lebegő , látszólagos líraiságtól, me-
lankóliától, a mélyrétegekbe ás, váj-
kál, onnan próbálja kihámozni mind 
azt, ami a Krúdy-művek egy részé-
nek első  olvasásakor rejtve marad 
az olvasó elő tt. 

Az eddig megjelent Krúdy-alkotá-
sok alapján utal azoknak magyar 
és világirodalmi vonatkozásaira (Jó-
kai, Proust, Thomas Mann, pre-
raffaelita kísérletek, „balzaci" vál-
lalkozások stb.). Kimutatja, hogy 
az első  Szindbád-regény, a Francia 
kastély még „egészen Jókai modorá-
ban íródott" (67.), majd pedig azt, 
hogyan devalválódik Jókai Senki 
Szigete „pesti bordéllyá" (140.), 
hogyan jelentkezik a kor egyik jel-
lemzője, „a bábu-képzet" Krúdy re-
gényeiben szinte egyidej űleg Ady 
A föltámadás szomorúsága című  
költeményével és Bartók Béla tánc-
játékával, A fából faragott királyfi-
val. (127-129.) 

Amikor Bori megállapítja: Krú-
dy ,munka közben ismerte fel, hogy 
nem az emberi élet küls őséges és 
»Látható« históriájának írása az ő  
feladata (...), hanem a lelkiállapo-
toké, s. hogy a polgárember regé-
nyes szociológiáját lelki patolófY;-' 
jának a megmutatásával készíthe-
ti el" (21.), vagy amikor azt fejtegeti, 
hogy a „Szindbád-történetek rend-
re arról szólnak, hogy nincsenek 
történetek", s hogy a múltból csak 
„egy hang, egy mozdulat, egy ihlet, 
egy furcsa szó, egy sóhaj" maradt 
(58.), akkor végeredményben azt bi-
zonyítja, hogy a Krúdy-művek vi-
lágviszonylatban is időszerű  törek-
vésekre rímelnek. 

De azt mutatja ki az író mun-
kásságának utolsó tíz esztendejé-
vel kapcsolatban is, mely „a tár-
gyiasság jegyében alakult, és a hú-
szas évek végén, meg a harmincas 
évek elején keletkezett f ő . műveiben 
tetőzött; ily módon az akkoriban 
uralkodó művészeti törekvések 
egyik fő  áramlatába került". (251.) 
Éppen „Krúdy művészi pályájának 
(...) tárgyias »véghangja« révén 
kapcsolódik be az író a modern ma-
gyar próza vérkeringésébe is, 
„amelynek egyik legnagyobb és leg-
erő teljesebb, kezdeményez ője volt". 
(225-256.) 

Szól Bori könyve arról is, mi-
ként módosul Krúdy életművében 
a múlthoz való viszonyulás a tár-
sadalmi, történelmi, életrajzi való-
ság fordulópontjain és azok hatá-
sára: a kilencszázas évek és a XIX. 
század, valamint az 1920-as évek és 
a Ferenc József-i kor relációján. 

A „dzsentritéma kezelésé"-ben 
előállt változásokra is figyelmeztet 
Bori Imre a dzsentrimitológia fel-
számolására irányuló törekvéseket 
kutatva, melyeknek kiteljesedése, 
véleménye szerint, nem sikerült 
ugyan, de ezek a kísérletek felmu-
tatják „Krúdy művészi kitörésé-
nek (...) irányát". (43.) 

Mai viszonylatban,_ amikor a 
Krúdy-művek virágkorukat élik (a 
film, a színház és a televízió vona-
lán is), nem tartjuk feleslegesnek 
megjegyezni éppen ezzel a problé-
makörrel kapcsolatban, hogy a ko-
runkbeli egyik legszínesebb írói 
egyéniség, a latin-amerikai Gabriel 
Garcia Márquez művei a magyar 
olvasóközönség körében, vélemé-
nyünk szerint, éppen a Krúdy-alko-
tások révén részesülnek osztatlan 
sikerben. Nemcsak „anekdotahagyo-
mányaink miatt ismerős nekünk 
Garcia Márquez észjárása", mint 
ahogyan azt Kulin Katalin is meg-
állapítja Mítosz és valóság című  mo-
nográfiájában (Akadémiai Kiadó. 
Budapest, 1977). Tény az, hogy „A 
ház falát bankjegyekkel" tapétázó 
Második Aureilano tökéletesen be-
illene a századforduló Magyarorszá-
gába is" (9.), de az is, hogy a téma 
ábrázolásmódja, feldolgozása, a 
képalkotások módszere Krúdyhoz és' 
nem pld. Mikszáthhoz közelít. 

Az ún. „Krúdy-effektusok"-at az 
„»újító« Krúdy legjelentősebb lele-
ményé"-nek tartja Bori (114.),. míg 
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a „művészregény és a művészi tu-
datosság regénye"-inek elemeit az 
1920-ban írott Hét bagoly kapcsán 
mutatja ki. (194.) 

A • Krúdy-életművön kívül Bori 
Imre az eddig ismert és hozzáférhe-
tő  elemzések, Krúdy-életrajzok, ta-
nulmányok, összefoglalások, gyűjte-
mények stb., tehát . a mind gazda-
gabb Krúdy-irodalom anyagának is-
meretében alkotta meg kismonog-
ráfiáját, időnként átvéve az egyes 

-megállapításokat (pld. Szauder Jó-
zsef és Barta András kutatásainak  

eredményeit), de még gyakrabban 
vitatkozik az egyes érvelésekkel, kö-
vetkeztetésekkel., módosítja, b ővíti 
azokat (Proust hatása, a „mikszá-
thos" korszakból eluralkodott felfo-
gás stb.), miközben a reá jellemz ő , sa-
játosan egyéni eljárással új látószög-
ből láttatja a Krúdy-életm űvet, s 
egyben jelzi, hogy irodalomtörté-
netírásunk Bori Imrével elérkezett 
felnő ttkorához. 

Méltó hozzájárulás ez a kismo-
nográfia az író születése századik 
évfordulójának megünnepléséhez. 

KÁICH KATALIN 

KÉT KRITIKA EGY KÖNYVRŐ L 

NÉMETH ISTVÁN: Hajnali utazás. 
Forum, Újvidék, 1978. 

A MÚLT ÉS JÖVŐ  PAPÍRSÁRKANYAN 

Valamikor Németh István Lepkelánc 
című  kötete az els ő  nagy ifjúsági 
sikerkönyvünk volt. Népszerűségét. 
nemcsak az eladott példányok szá-
mával jelezhetjük — habár az sem 
megvetendő  fokmérőnek —, hanem 
jobban azzal, hogy a novellák gyer-
mekalakjai tovább éltek ifjúságunk-
ban. Generációknak feledhetetlen 
emléket jelentenek. 

Nekem személyesen egy másik 
kötete áll közel a szívemhez: a Ki lát-
ta azt a kisfiút? De nemcsak nekem. 
A pedagógustársadalomnak, a taní-
tóság népes táborának. Bizonyítják 
ezt új olvasókönyveink, hol a vá 
rosi kőrengetegben magánoskodó 
gyermekalakok modern mondai h ő  
sökké magasztosulnak. Örvendetes 
hogy újabban a szerbhorvát nyel-
vet beszélő  fiatalok is m.egismerked-
hetnek Zelmával, aki az apátlan la-
kás magános ridegségét ő rzi a mad-
zagra fűzött kulcsban; vagy az El-
gurult golyók álmodni mérő  városi 
kisfiújával. 

Az új kötet, a Hajnali utazás a 
két fonal egyesítésének kísérlete: 
elmondani még azt, amit a szerz ő  
még gyermekkora melegségéb ől dé  

delget, és leírni, amit gyermekér ő l 
— gyermekeinkről — észlelt. A kö-
tet 16 elbeszélésb ől hetet szentelt 
a múltnak, saját gyermekkorának. 
Nem kertelek: nekem ezek tetsze 
nek jobban. Lehet, hogy az ifjú ol-
vasó, a gyerekeink több üzenetet 
látnak majd a mai tárgyú elbeszé-
lésekben. Így is lesz jó. Hiszen ne-
kik szól a kötet. Ám százával va-
gyunk értelmiségiek — Németh Ist-
ván korúak —, akik a faluból, a fa 
lu melengető  közösségéből szakad-
tunk ki, s most, évtizedek után is. 
teli vagyunk nosztalgiával a soha 
el nem feledhető  gyermekkorral. Va 
]ahogy úgy nézünk vissza, mint a 
paradicsomból kiűzöttek ... Elfe-
ledtük a nyomorúságot, az ínséget 
csak az idő  mindent megszépítő  kö-
dén át látjuk valamikori magunkat. 
Nem mórai gyermekalakok Né-
meth István. maga-volt-gyermekh ő -
sei. Olyanok, ahogy érezzük: a gyer-
mekségükbe belefeledkezettek a 
mindennapok apró örömeiben éltek 
És mennyi minden volt ezekben a 
mindennapokban! 

A tárgyaknak, dolgoknak nem-
csak alakjuk, színük volt: de illa 
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tuk, hozzáfűződő  emlék is egyben . 

A címadó novellában a cigaretta-
csavarás aprólékossága zizzenti a 
papírt, a dohányt; orrunkban van 
a semmivel nem utánozható füstii-
lat: a dohányosnak még a sz űzdo-
hány első  mellbevágó íze is. De il 
lata van a pornak, a harmatnak, 
tarlónak, kukoricalevélnek. Felérz ő -
dik a lovak fanyar izzadságszaga, 
a szerszám b őr- és vasillata. Igen 
is, szaga van a pornak! Németh Ist-
ván is érzi még a talpa alatt a haj. 
pali és esti por hűvös tapintását, 
orrában van szül őföldje pora! 

Nem bánom, hogy elragadtattam 
magam, mert a kötet írásai annyira 
tájunkhoz, a Vajdasághoz köt ődnek . 

Ez a mi közegünk! A mi tájunk, 
embereink, múltunk és jelenünk. 

A jelenről, a mi gyermekeinkrő l 
szóló írások azonban már nem ő r-
zik az átélésnek azt a lappangva 
izzó tüzét. Úgy ír a mai gyerekek-
ről, mint aki kívülről látja életü-
ket. Amit tud róluk, azt írja men. 
És amit feltételez érzelmi életükről. 
Abban azonban nem vagyok bizo-
nyos, hogy gyermekeink éppen úgy 
éreznek éppen minden szituációban, 
ahogy a szerz ő  feltételezi. A felte-
véseket néha a didaktikus szándék 
kiszínezi. A Bánátba utazó apának 
szülőföld a táj, az alföld minden 
szépségével. Gyermekének unalmas 
egyhangú rónaság. A vendégségben 
is unatkozik. Visszafelé jövet azon 
ban számára is minden megválto-
zik: hip-hop, homlokegyenest ellen-
kező  véleménnyel utazik haza, a 
városba. Lélektanilag indokolatlan a 
változás; nincs kiváltó oka a törté-
netben. Az Úszó sziget leányalakjá-
nak mesterkéltsége, koravénsége 
elüt a kötet és az el őző  kötetek jól 
formált hőseitől. Mesterkéltek be-
szédfordulatai, reakciói is. 

A mai gyerekekrő l szóló sorozat 
legtalálóbb darabja a Cipruságacs-
ka. Az van benne, amit a többib ő l 
hiányolhatunk: az átéltség, a han-
gulat, a természetesség, a hihet ő -
ség. Hiszen ismerős a szituáció: a 
tengeri nyaralás oldottsága, a min-
dent gyűjtögető  gyerekeink ragasz- 

kodása egy-egy számukra olyan , ér-
tékes emléktárgyhoz. Ez esetben a 
ciprusághoz .. . 

Egy helyen azt írtam, novellák. A 
szó szoros értelmében nem minden 
írással kapcsolatban használhatjuk 
ezt a terminust. Pl. a Viharlámpák 
fénye három mondatos lírai refle-
xió. Más esetben annyi esemény, él-
mény zsúfolódik az írásba, hogy 'fe-
szegeti a választott keretet. Nem 
feszültséget teremt, de kiíratlansá 
got, vázlatolást. 

A kötet nyelvezete is egyenlet 
len. A magyar széppróza lírai emel 
kedettsége váltakozik a természetes 
séggel, tárgyilagos meséléssel. Néha 
azonban szürkén ellaposodik a nyel-
vezet. Pl.: „Itt, ebben a kertben is-
merkedtem meg a virágokkal. Se-
hol másutt nem volt virágoskert, 
csak öregapáméknál. A mi udva-
runk kopár volt. A gang előtt so-
káig még kerítés sem volt, az ud-
varból a tyúkok följártak a gangra. 
A veteményeskertünk is kopár volt. 
Nem volt ott egy szál sző lő  sem ...' 
Hat mondatbaji öt létige! Nyelvtan-
könyvben bizonyosan arra lenne pél-
da, hogy lehet az egyhangú igehasz-
nálatot feloldani a rokon értelm ű  
igék használatával.:. Vagy az ud-
var sivárságát akarta így érzékel-
tetni a szerz ő ? Nem hinném, mert 
a leírásban nem a létezés a fontos. 
Ugyanakkor más szavak is ismét 
lődnek, mint a kopár, a gang. A le-
írás érzékletességét viszont bizto 
sítja a részletezéssel. 

Talán a lektori figyelem eltüntet -
hette volna ezt a nyelvi esetlensé-
get. Azért is, mert nem jellemz ő  a 
szerzőre a nyelvi fegyelmetlenség. 
A Viharlámpák fénye szépen ívelő  
körmondata példásan szemlélteti az 
üzenet és a nyelvi. közeg harmóniá-
ját. Vagy a sótlan mintájára képe-
zett fűszertelenebb: valóságos hapax 
legomenon. Szerencsétlen képz őd-
mény viszont a legillatlanabb szó 
(23. oldal). Ha az el őző  vagy a szag-
talan szó mintájára képezte volna, 
megkímélné az olvasót egy nyelv-
törő től és a sikertelen nyelvi bra-
vúroskodás feletti keser ű  szájíztő l. 

HORVÁTH MÁTYÁS 
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VARÁZSLATOS TÖRTÉNETEK 

„Nosztalgia valami olyasmi iránt éb-
red,. amit félig éltünk meg vagy 
megélve félig értettünk meg, s amit 
később magányosságunk tükrében 
szemlélünk". Így határozza meg a 
nosztalgia fogalmát Kulin. Katalin 
Mítosz és valóság című  kitűnő  köny-
vében. Amennyiben úgy kezdünk ne-
ki Németh István legújabb könyvé-
nek, a Hajnali utazásnak az olva-
sásához, hogy ezt a meghatározást 
ismerjük, akkor meglep ődve fedez-

. zük fel Kulin megállapításának he-
lyességét. Mert a vékonyka könyv 
16 történetének többségében a n ősz-

. talgia az, amely alaphangja a köz-
lésnek, az író viszonyulása az áb-
rázolt világhoz. 

Az említett 16 írást szinte szám-
tani pontossággal két csoportra 
oszthatnánk. Az els ő  nyolcra az a 
jellemző , hogy csaknem mindegyik-
ben két hős van jelen: az író gyer-
meki énje és a feln őtt író, míg a 
második csoportba tartozó írások-
nak jóformán csak egy hőse van: 
az író kislánya, mert a feln őtt • író 
bennük mindjobban a háttérbe szo-
rul azzal, hogy az utolsókban csu-
pán a mellékszerepl ők között buk-
kan. fel. Már a nyitóírás óriás mon-
data nem más, mint a felnőtt em-
ber nosztalgikus múltidézése. Igyek-
szik feleleveníteni gyermekkori él-
ményeit, gondolatait, érzéseit. Akko-
ri .énje még csak részben éli át á 
valóságot, lelke mentes volt gondok-
tól, a játék, az egyszerű  falusi élet 
örömei töltik ki. Mivel a sorokat 
író • felnőtt immár természetesen 
képtelen visszatérni ebbe a gyer-
meki „aranykorba", hol a valóságra 
csak a „német nyugtalankodik" fél-
mondat utal (s ehhez milyen szépen 
társul a szimbolikussá váló termé-
szeti -  kép: „a kertek alá merészked-
tek a farkasok"). nem marad neki 
más hátra, minthogy -  felidézze írá-
saiban ezt a félig megélt vagy meg-
élve félig megértett valóságot. A 
címadó írásban elmondja gyerme-
ki repülési vágyát (valami nagy aka 
rásának jelképe), a Szeptemberi em-
lékben pedig annak lehetünk tanúi, 
hogyan fosztják meg az illúziótól, 
miszerint „ami van, öröktől fogva 
való és elmúlhatatlan". De a feln ő tt 

. író hisz abban, hogy az a hangulat, 
amikor először ment iskolába, még 
létezik (mily szép költői képen ke- 

resztül közli velünk ezt a gyermekes 
hitét!). „Elmondhatatlan, mint egy 
régi emlék" — mondja a tulipánil-
latról egy másik írásában, amelyben 
a gyermekkori élmény és érzés fel-
idézéséhez újra társul a feln őtt szer-
ző  nosztalgikus viszonyulása a múlt-
hoz, A Milyen volt az els ő  óra? és  
az Összetört virágcserép már keve-
sebbet sejtet a fenti kett ősségbő l, 
egyszerűen rövid gyermektörténetek 
csak. S ahogyan n ő  a kis hős, úgy 
ismeri meg mindjobban a világot, 
mindjobban megérti azt, S' a fel-
nőttnél lassan elfogynak a nosztal 
gikus emlékezések. Az Egy téli reg-
gelt, a ciklus záróírását, már csak 
a felnőtt író mondja eI, a kisfiú 
énje csupán abban a felidézett vágy-
ban bukkan fel, hogy szeretett volna 
szánkón utazni. Itt az író már nem 
egy megélt valami miatt érez nosz-
talgiát, hanem egy meg nem élt, 
örökre elmulas ztott élmény után. 

Míg az els ő  nyolc írás a feln ő t-
té válás folyamatát és azzal párhu-
zamosan a nosztalgikus érzés kimú-
lását ábrázolja, addig a könyv :má-
sodik felét képz ő  nyolc írásban az 
érzés a nosztalgia er ősödésével jár, 
Mai történetek ezek, amelyek közül. 
az  elsőben a főhős. a mesélő  városi 
kislány, először értelmetlenül . viszo-
nyul szüleinek nosztalgikus múlt-
idézéséhez (Boriutág). Az Utazás Bá-
nátba nemcsak földrajzi visszaté-
rés, hanem a múlt idézése is, amely 
az apa esetében érthet ően nósz_tai 
gikus. Lánya el őször némileg gú-
nyosan viszonyul ehhez az emléksor 
hoz, de aztán, bár némileg motivá 
Iatlanul, ő  is boldognak érzi magát 
ebben az úi, számára csak részben 
érthető , falusi közegben. Apja . fe-
deztet fel vele egy varázslatos vilá-
got (Látogatóban nenánál), amely 
hez immár a kislány vi.szonytil nósz-
tal.gikusan. Az Úszó sziget mondhat 
ni a kötet legértékesebb írása. Re-
mekül fedi át benne egymást egy 
pillanatra a múlt és jelen (ezt is 
a nosztalgia teszi -lehetővé). A - me-
sélő  kislány nosztalgikusan viszo-
nyul a közelmúlthoz, a befejező -kén 
jelképes: a kis h ős új életet kezd, 
de magával viszi a régi emléket. A 
Ha apának jókedve van írás az el-
ső  olyan történet, amelyben-. nincs 
séinmilyen múltidézés, de tanúi lehe-
tünk a nosztalgia születésének: a 
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kislány egy olyan boldogító érzést 
idéz fel, amely mindjobban kivonul 
életéb ő l. A kimondhatatlan a kötet 
gyengébb írásai közé tartozik, a 
gyermeki csalódást örökíti meg. Pél-
da arra, hogy az élet teljesebb meg-
.értése megszünteti a nosztalgikus 
viszonyulást. A két utolsó mai tör-
ténet a közelmúlt nosztalgikus visz. 
szavágyásáról szól.  

Cselekményben és feszültségben 
szegény, inkább lírai történetek ezek. 
S - . nosztalgiára .vall a nyelv is. Lé-
nyegében. egyszerű  szerkezetű  mon-
datokat, gondosan. válogatott min-
dennapi kifejezéseket és szavakat 
használt tudatosan a szerz ő . Írásai- 

nak java részét ennek eredménye-
képpen valamilyenfajta letisztult lí-
ra hatja át és ehhez megfelel ően tár-
súlnak a szép költ ő i képek-. Igen.  
gyakran az írói üzenet lényegét Né-
meth István költői képben tömören  
adja át az írás végén. Néha-néha  

jelképeket is alkalmaz, ezek közül.  
talán a legmegindítóbb az utolsó  
írás cipruságacskája, amellyel a szer-
ző  végső  búcsút int a múltnak.  

Németh István új könyve egy-
aránt szól gyerekekhez és feln ő ttek-
hez. • Olvasmányos és értékeket ma-
gába záró. Az élet apró dolgainak  
varázsát fedezteti fel velünk és fel-
villantja a pillanat gazdagságát.  

VARGA ISTVÁN  

A BEFEJEZETT SZÓTÁR  

PENAVIN OLGA: Szlavóniai (kórógyi) szótár. 
Forum, Újvidék, 1978. 

Több mint egy évtized után befeje-
ződött háború utáni könyvkiadásunk 
egyik legjelentősebb vállakozása: Pe-
navin Olga Szlavóniai (kórógyi) szó- 
tára. Az eddig ćsak részeiben .felsejl ő  
mű -most teljességében el ő ttünk van. 
Amit részeiben láthattunk, kerek e-
gésszé vált. 	• 

A két első  rész kapcsán megje 
lent ismertetések és értékelések fel. 
sorolták a mű  erényeit; hibáit. Ezek 
ről most nem Szólnék. Semmi újat 
nem 'mondhatnék, hiszen a szakira-
dalom • legrangosabb hozzáért ői e~ i 
'elmondták.' -Írásomban és - a folyó-
iratban csak jelzem a mű  befejezé-
sét. 	• 

Valamit mégis ki kell emelni. 
A kötétek késése miatt - aggódtunk, 
mert- bár nyomdakész állapot-

'bab' volt — csak részleteiben hasz-
nálhattuk. Ez az elhúzódás azonban 
sokat jelentett a szerz őnek, hiszen a 
bírálók jóindulatú megjegyzései a-
lapján a késő  kötetek anyagán „né-

-hány •megvalósítási: formát" korri-
gálhatot. 	• 

- ..•Penavin Olga Szalvónia (kór( ~ -
:szótára•másik .nagy művével,. a SzZa-
vón. iai • hétköznapokkal a szerző  leg- 

teljesebb m űve. Eddigi munkásságá-
nak csúcsteljesítménye. A mű  több 
mint egyszerű  szótár. A feldolgozott 
vidék népéletének gazdag, szinte ki-
meríthetetlen forrása. 

A három kötetben a népnyelv e-
gész szókincsének az összegy űjtés-
re törekedett. A szótár szócikke köz-
nyelvi alakban közli a szót, ezt kö-
veti annak tájnyelvi alakja, majd zá-
rójelben a paradigmasor, a szófaji 
megjelölése, a szó jelentése, illetve 
jelentésváltozatai. A legközönsége-
sebb jelentést németül, illetve lati-
nul adja, a többit a szó szinonimái^ 
val, esetleg részletesebb leírással, 
körülírással. Ezek a szócikkek re-
mekbe szabott kis néprajzi tanulmá-
nyok is egyben, melyeknek értékét 
növelik a példamondatokként hasz-
nált közmondások, szólások és szó-
láshasonlatok. A szótárba a szer-
ző  felvette a feldolgozott négy fa-
lu személy- és földrajzi névanyagát 
is, így az egyben névtárjelleg ű  is. 

A három kötetet gazdag képan -
egészíti ki, amelyek jórészt Garay 
Ákos felvételei, nehezen hozzáférhe-
tő  forrásból köžli azokat; - a Magyar 
Néprajzi Múzeum anyagából. 
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A szótárat a budapesti Akadémi-
ai Nyomdában nyomták, hozzáér-
tő  helyen, csak így lehetett a foneti-
kus kiejtést visszaadni, hiszen ez a 
nyomda rendelkezik a fonetikus í-
rás nyomtatásához szükséges külön-
leges mellékjeles betűtípusokkal. 

Van a kötetnek egy külön vará-
zsa is. Ezt a varázst csak az tudja 
érezni, aki ismeri Penavin tanárn ő  
munkamódszerét, megnyerő  fellé-
pését, közvetlenségét, amivel alanya-
it szóra bírja. E munkamódszer nél-
kül ennyire teljes mű  nem születhe-
tett volna meg. A kötet el őszavában  

szeretettel vall azokról az adatköz-
lőkről, akikkel Bosszú évek során • 
együttműködött, hogy kollektívan, 
de mégis hazai szótárirodalmunkban 
egyedülálló, egyéni alkotást teremt-
sen. 

Mindannyian gazdagabbak let-
tünk: a szerz ő  egy nagyszerű  alko-
tással, a kórógyiak népnyelvük és • 
-életük tárával. A kutatók • forrás-
művet, a tanárok példatárat, a nag 
közönség egy magyarlakta vidékünk 
életének hétköznapjait feltáró mun-
kát kapott. 

VIRÁG GÁBOR 

ÚJABB ÚTI ÉLMÉNY 

SZÉKELY TIBOR: A pápuák szigetén 
Forum, Újvidék, 1978. 

Valahányszor Székely-könyv akadt 
a kezembe, els ősorban az foglalkoz-
tatott mindig: mi az a vonzóer ő , ami . 

belőle árad, s a fiatalokat és id ő -
seket egyaránt hatalmába keríti? 
Mert az kétségtelen, hogy Székely 
Tibornak nagy az olvasótábora. So-
kan szeretik vele együtt átélni „ka-
landozásait" a nagyvilágban, s ta-
lán éppen itt rejlik a magyarázat. 
A minden emberben — kisebb-na-
gyobb mértékben — szunnyadó ka-
landvágy az, ami kinyújtatja ke-
zünket a könyv után, mintha csak 
magának a szerz őnek kezét fognánk 
meg, engedelmesen hagyva, hogy 've-
zessen bennünket. 

Nem nehéz őt kivetni. És há-
lás dolog is. Mert az ember szóra-
kozva különleges, egzotikus tájakat, 
embereket s ezek életmódját ismer-
heti meg. Mintha magunk is tényle-
ges részvevői lennénk egy-egy uta-
zásnak, úgy hat ránk a szerz ő  sorok 
közötti vallomása saját szorongá-
sairól, félelmeiről és vágyairól, ame-
lyeket mindenki azonosíthat önnön 
érzéseivel. 

Legújabb könyvében is — melyet 
A pápuák szigetén címmel az új-
vidéki Forum jóvoltából lapozgat-
hatunk — bizalmasan elárulja pél- 

dául, mennyire vágyott már, régóta 
megismerni ezt a csodálatos .  világot, 
a kannibálok szigetét, Pápua új-Gui-
neát, amelyet egy neves kutató „a 
világ teremtésének országa" • jelz ő -
vel tüntetett ki. Mennyire kívánta 
saját szemével látni annak a tör-. 
ténelmi, sok évezredes ugrásnak az 
eredményeit, következményeit, mely 
a legősibb emberi közösségb ő l egye-
nesen a gépkocsi volánjához vagy 
a televízió elé ültette a szigetvilág• 
lakosságát. 

Ezek a szigetek a civilizált vilá-
got évszázadokon át csak annyira 
érdekelték, amennyi hasznot bírtak 
belőle húzni. A . kávé-, kakaó- és . tea- 
ültetvények tették vonzó gyarmattá, 
és a szárítottkókusz-szállítmányok ., 
no  meg az utóbbi időben a réz, 
amely a szigetvilág kivitelégiek két 
harmadát képezi. A lakosság csak 
mint olcsó munkaerő  jött számítás 
ba. Különben igen sokáig nem na-
gyon törődtek vele, csak amióta 
ausztrál fennhatóság alatt áll, azó-
ta javult meg a helyzet ezen a té-
ren, méghozzá. lényegesen. 

Pápua Új-Guineának voltak — a 
megszállók mellett — megszállott-
jai is. A legnevezetesebb közülük 
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Mikluho-Maklaj orosz .kutató volt. 
De megemlíthetnénk a most is ott 
élő , tőlünk Amerikába származott 
földink, Fran Mihali ć  pátert is, aki 
habár csak a könyv szerz őjétől hal-
lott először Vuk Karadži ćról, mégis 
az ő  nyomdokain haladt, amikor a 
750 .itteni nyelv és az angol keveré-
kéből származó neomelanez nyelv 
— a mostani államnyelv írásmód-
ját kidolgozta. 

A civilizáció repül őtereket, kór-
házakat, iskolákat, BCG-vakcinát, 
nagyvárosokat hozott Új-Guineának. 
Ma már csak az eldugott hegyi fal-
vakban vagy a nagy folyók mentén 
húzódó bozótosban találni olyan.- pá-
puát, amilyennek az emberev őket 
általában elképzeljük. Kissé kiáb-
rándító ugyan, hogy a fényképez ő -
gép kattanására ezek sem kapnak 
riadtan íjaikhoz, hanem „barátságos 
arcot" vágnak, mert hisz nem elsó 
találkozásuk ez fehér emberrel. 

A nagyvárosokban szombaton-
ként, vagyis piacnapokon a hegyek-
bő l és a távoli vidékekr ől sok nő  és 
férfi verődik össze színpompás öl-
tözékben vagy anélkül; áruikat kí-
nálják sokféle nyelven. Az idegen 
vásárol, s csak néha döbben rá el-
szűkült torokkal, míg pillantása egy-
• egy bogárfekete szempárba kapcso-
lódik, hogy tulajdonképpen az em-
berevők szigetén van ... 

Járatlan ösvényeken visz el ben-
nünket a könyv írója a „sáremberek-
hez" és a „parókás férfiak" közé 
meg olyan törzsekbe, ahol a gyilko 
lás —. hősi erény. Meglátogatjuk a 
hegyvidék egy olyan törzsét is, mely-
ben a férfiak és n ők külön élnek, 
s ha néha — a faj fenntartása ér-
dekében — találkoznak is a férjek 
és feleségek, úgy viselkednek, mint 
egymás legádázabb ellenségei. A 
nő  a férfi ellensége, mert gyengíti 
erejét, a n ők• ellenségeskedése meg 
talán abból ered, hogy fiúgyerme-
küket csak hétéves korukig nevel-
hetik. Akkor elragadják t őlük a fér-
fiak; hogy borzalmas próbatételek  

után befogadják a „férfivá érett" 
fiúcskát maguk közé. 

A kannibalizmus teljesen meg-
szűnt, állítják. Legalábbis nyílt kan 
nibalizmus nincs. Csak „szerencsét 
lenségek" történnek itt-ott. Sajná 
latos balesetek, melyeknek kis híján -
maga Székely Tibor is áldozatául 
esett, amikor az egyik törzs úgy dön-
tött, hogy éppen az ő  fejére lenne 
szükség, hogy egy ünnepség még 
ünnepélyesebbé váljon ... Él azon 
ban a kannibalizmusnak egy eny-
hébb formája: egyes törzsekben a • 
hozzátartozók holttestét — mer ő  
tiszteletb ől — felfalják. 

Faji megkülönböztetés? Olyan 
nincs, állítják a sziget mostani urai ;  
A törvény, el őtt mindenki egyforma. 
A fehér ember a fehérek kocsmájá 
ban issza sörét, a színes b őrű  meg 
a sajátjában. A faji megkülönböz-
tetésnek egészen speciális formája 
ez, amit az árakkal tartanak egyen-
súlyban. Mert nem tilos a színes 
bőrűnek a fehérek kocsmájába be- 
lépni. Csakhogy a színes bőrű  nem 
bolond oda menni, amikor ugyan-
azt a sört a saját kocsmájában sok-
kal, de sokkal olcsóbban mérik. A 
fehérek, mivel sokat keresnek, so-
kat költhetnek. A színes b őrűek ke-
vesebb bért kapnak, de azért jóval 
olcsóbb sört illatnak ... S ami a 
fő : közben nem. keverednek. Agya 
fúrt politika. 

Ez a könyv sokban különbözik 
Székely Tibor eddigi útleírásaitól. 
Igényesebb. Sokkal több adatot, ösz-
szehasonlítást, történelmi visszapil-
lantást tartalmaz. A személyes él 
mények szánfoktól tarkállanak. S 
ha még Pápua Új-Guinea térképéh 
is megtaláltuk volna az érdekes 
fénykép-dokumentáció között, me 
lyen lépésben követhetnénk a világ-
utazó megtett útját, bizonyára még 
teljesebbé vált volna a könyv isme 
retterjeszt ő  célja és szándéka, amely 
a kalandélménnyel párosulva. hasz 
nos és érdekes olvasmányt ad az 
ember kezébe. 

BURKUS VALÉRIA 
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MEGJELENT 
AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 15. KÖTETE 

Jávorfácska 
(Félszáz szajáni népmese) 

A jugoszláviai magyarság folklórja iránti érdekl ődés az 
utóbbi években örvendetesen föllendült. A szinte már ki-
sebb könyvtárra rúgó szakirodalom azonban f őként a bal-
ladákkal, a dalokkal és utóbb már a gyermekjátékokkal 
foglalkozott. A népmesének eddig mostohább sors jutott, 
pedig minden más műfaji testvérénél régibb, terjedelme-
sebb, nagyobb közönség el őtt hangzik el és előadása önálló 
egyéniséget kíván: mindig is kevesebb volt a jó mesemondó, 
mint a kiváló nótafa vagy balladaénekes. 

Beszédes Valéria szajáni népmesegyűjteménye a szá-
zadforduló körüli nagy gyűjtő , Kálmány Lajos munkáinak 
folytatása, főleg a kiemelkedő  mesemondó, Borbély Mihály 
meséinek utóéletét nyomozza tovább. Közben megnézi azt 
is, hogy az elmúlt időszakban hogyan módosult a mesék 
iránti társadalmi érdekl ődés, erre hogyan reagáltak a jó 
mesemondók és ennek érdekében a szövegeken milyen vál-
toztatásokat végeztek. Ezek a vizsgálatok különösen tanul-
ságosak és nemzetközi viszonylatban is jelent ősek. 

A Szajánban gyűjtött hetvennégy meséb ől az ötven 
szebbet közli a kötet. A bevezet ő  rámutat a szajáni mese-
kincs nemzetközi jelentőségére, az utószó pedig megadja 
a teljes társadalmi hátteret; bemutatja a mese életét, a 
mesemondó egyéniségeket, majd a változás-vizsgálatok ke-
retén belül a műfaji összetétel, a mesei szerkezet és stílus 
kérdéseivel foglalkozik: 

Egy kis falu, jelen esetben Szaján, újkori mesekincsé-
ben is nemzeti—nemzetközi, egyéni—közösségi, hagyomá-
nyos—új látszólag ellentétpárja szépen és szervesen ötvö-
ződik. 

A jugoszláviai magyar népmesekiadványok — így a 
Sárkányölő  ikertestvérek, a Pingált szobák és a Jugoszláviai 
magyar népmesék — mellé most a Jávorfácska is fölsora-
kozik. 

A 172 oldalas, tetszet ős külalakú könyv előfizetési ára 60, 
bolti ára pedig 80 dinár. Megrendelhet ő  a Veljko Vlahović  Mun-
kásegyetemen (24000 Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15), vagy 
pedig a Forum szabadkai könyvesboltjában (Boris Kidri č  u. 8.) 
vásárolható meg. 




