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HERCEG JÁNOS 

A VÍG ALBÁN 

A cukrász kinn állt a boltja ajtajában. Fehér kötényben, gyapjas fekete 
kobakján pindurka fehér sapkával, mintha egy tojáshéjat vágtak volna 
félbe. Maga a cukrászda, üvegb ől és alumínium lemezekből, olyan volt, 
mint a többi. Feljönnek ezek az albánok, futott át Losonczy agyán, lecö-
vekelnek valamilyen forgalmas helyen, s órák alatt összeütik ezeket a 
hajszálra egyforma montázshodályokat, melyekben elfér a m űhely, a lakás 
és hat-nyolc asztallal a cukrászda is. De ez azért mégis más volt, mint 
a többi. Nem az üveges doboz, amelyb ől a vaníliapótló émelyítő  illata 
áradt recsegő  zeneszóval. A. kies környezet tette meghitté és barátságossá. 
Az, hogy lombos fák alatt állt a park szélén, mint valami csendes szigeten. 

Tessék. parancsolni! — hajlongott el ő tte, hátrafelé sasszézva kész- 
ségesen a cukrász. — Talán ehhez az asztalhoz! 

De hát máshova nem is ülhetett, mert a többi asztal foglalt volt. 
Lányok és fiúk bújtak össze a csöppnyi asztalkákon áthajolva. Némelyek 
csókolóztak, mámorosan szorongatták egymást, rá se hederítettek Loson-
czyra. Előhúzta zsebóráját, fél tíz múlt öt perccel. 

—• Talán két óra múlva tessék érdekl ődni — mondta udvariatlan 
közönnyel a főorvos, és ő  megpróbált átnézni a válla fölött, hátha meg-
pillantja. még Annát, s legalább a tekintetével inthet neki, hogy ne féljen. 
De csak fehérbe öltözött kísérteties alakokat látott, a szájukat is eltakaró 
gézzel, mintha. a Ku-Klux-Klan tartott volna odabenn sürg ős összejövetelt. 

—• Ja. igen! — nézett fel, mert a cukrász mosolyogva várta a rende-
lést. De mit kérhet az ember ilyen helyen? Az üvegszekrényben glédába 
rakva krémek és habok kocsonyásra dermedt négyszögei sorakoztak, diós-
szelet és gusztustalanul barnára sikerült tolófánk úszott valamilyen gya-
núsan híg cukoroldatban. Odébb egy üvegharang alatt halk zúgással mé-
regzöld gejzír bugyogott szüntelenül. 

—• Abból egy pohárral —• mutatott a zöld szök őkútra. -- És abból a 
fehérbő l. 

Egyet? — kérdezte a cukrász és a habkookára nézett. 
-- Kettő t! 	felelte Losonczy, s ezt kés őbb hülye túlzásnak találta, 

mert mi a fenének mindjárt kett ő , amikor nem is tudta, mi az, amit kért. 
Most azonban megkönnyebbülve dőlt hátra, mint aki egy kínos helyzet-
ből vágta ki magát. 

Mikor a főorvos köszönés nélkül faképnél hagyta, egy ideig elveszet-
ten téblábolt a kórház karbolszagú folyosóján. Hazamenjen? Nem érde•. 
mes. Meg valami rejtett félelem is bujkált benne az üres lakástól. Gondolta, 
átmegy a parkba, leül egy padra és ott várja ki a két órát. Meg valamilyen 
furcsa, konokul kitartó, ismeretlen érzés is ittmarasztalta, .a közelben. 
Ahogy a kutyát se lehet elkergetni, ha valamire vár. Akkor fedezte fel 
a fák között a cukrászdát. 

A félkörben álló három orvos inkább dühítette, mint .megrémísztette. 
Dilatatio — mondta az egyik és kinézett az ablakon, miközben 

az EKG papírszalagja kígyózva lógott le kezéb ől a padlóra, s ebből nem 
volt nehéz megállapítani, hogy a kardiológus mond véleményt. —• Tachy-
kardia sincs kizárva, bár a fokozott palpitatiót a félelem is kiválthatta. 
Dyspnoe szintén jelentkezett. 

A colon üszkösödése valószínűsíthető  — mondta a másik, egy 
testes, szeplős fiatal ember, fehér sapkája alól kibújó vörös fürtökkel. — 
De azt egyszerűen levágjuk. A rectum meg sem érzi ezt a kis hiányt! 

Ahá! Ez a sebész! A mészáros, aki majd Anna beleiben vájkál! 
— gondolta, s valami leküzdhetetlen méreg fogta el, hogy ezek itt nagy- 
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képűen dünnyögnek latinul, bamba fölényüket a szakmai tolvajnyelbe 
rejtve, fényévnyi messzeségben az egyszer ű  halandók fölött. Nyersen, szin-
te támadóan fordult feléjük: 

Tudnak az urak segíteni rajta? 
Kicsodája a beteg? — kérdezte válasz helyett a f őorvos, aki mint 

valami döntőbíró állt a másik kettő  között. 
— A feleségem. 

Megcsináljuk? — nézett az a vörös hajúra, akinek — Losonczy most 
fedézte fel — a kezefején hosszú és vastag vörhenyes sz őrszálak ágaskod-
tak. - Persze, ehhez az ön hozzájárulása is szükséges. A beteg állápóta 

-ugyanis súlyos. 
—• Vállalom a felel ősséget! — mondta kurtán és elszántan, inkább 

a dühének hangot adva, mint az aggodalmas elhatározásnak. 
Akkor kiküldték. Aztán lassan mégis lecsillapodott. 
Itt ebben a kis üvegfalú bodegában még a szorongása is felengedett, 

s a fölöslegességnek az az érzete, amikor az embert egyszerre megrohanja 
valahonnan a kérdés: hát miért kell még mindig élnem? 

A. naftalinszagú zöld frissít ő , amelyből csak egy kortyot ivott méla 
undorral, változatlan hévvel csobogott az üvegharang alatt, de neszéb ő l 
egyszerre tisztán s fölényes könnyedséggel kibontakozott a dal, amely 
nyilván kezdett ől fogva körülzümmögte a néma szerelmeseket, csak ő  
nem figyelt fel eddig rá. 

My golden baby, 
My beautiful baby, 
My darling, my sweethart .. . 

Mint amikor egy régi kedves ismer őssel találkozik az ember, úgy 
hallgatta ezt az együgyű  kis dalt. Honnan ismeri? Mintha Edith Piaff 
énekelte volna egy ősrégi amerikai film néger dajkájának a szerepében, 
hogy aztán két évtizeden át becsavarogja az egész világot. Ahogy a Lehár-
operettekb ől lettek gassenhauerek a stájer kisvárosoktól kezdve, komor 
görög hegyi vendégl őkön át, zajos bukovinai éjjeli mulatókig, ahol a lá-
nyoknak még mindig illik külön harisnyapénzt adni. 

De nem! Mégsem! Salzburgban hallotta utoljára, az maradt meg 
benne. Fenn ültek, mint egy felh őkakukkvárban, a sziklaszirtre épült ká-
véház teraszán, ahova széles nyalábokban sütött be a lemen ő  nyári nap, 
s lenn fehérhabosan tűnt fel, majd újra elbújt a Salzach keskeny csíkja. 

Maga még nem is táncolt soha velem! — mondta Krisztin kicsit 
mélabúsan; mert szeretett ilyen visszanéz ő  megállapításokat tenni. 

—• Na, gyere! — mondta, és tréfás elszántsággal felállt. 
Most már kés ő ! — felelte a lány, szája sarkában keser ű  mosoly-

lyal, mire a dobos letette a mikrofont, amelybe hol medvedörmögéssel, 
hol elvékonyodott fejhangon énekelte: My golden baby, my beautiful baby, 
s a zenekar rázendített egy harsányan pattogó nótára: Eladom a lovamat 
meg a kocsimat... 

--- Ezek 'magyarok — súgta Krisztin kislányosan elpirulva, s kés őbb 
csakugyan kiderült, hogy pozsonyi fiúk, egész este csak nekik muzsi-
káltak, s amikor ő  elmenőben egy százschillingest akart tenyerébe simí-
tani a prímásnak, az csaknem sért ődötten tiltakozott: Ugyan kérem, hi-
szen nekünk is jólesett! 

Tudod, hogy nem tudok nélküled élni? — rebegte ő  kicsit pityó-
kásan, mert inni, is kellett erre a hangulatra, s a lány még mindig duzzo-
gott amiatt, hogy tizenöt év alatt sosem táncolt vele. — Ugye, tudod? 

Persze, ezt is ezerszer elismételte, de most, hogy belekarolt a lányba, 
s Krisztin fázósan és puhán bújt hozzá, mert az Alpok fel ől hirtelen hi-
deg szél kerekedett, igazabbnak érezte a. sztereotip vallomást, mint azel őtt 
bármikor. 

Az utóbbi években már kiküldetésben, külföldre se ment Krisztin 
nélkül. Az. intézetben is tudomásul vették, ha Losonczy utazik, az angol-
német levelezés szünetel egy ideig, mert Krisztin, mint fordító és toI- 
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mács, vele megy. Egyébként diszkrét tapintat vette körül a viszonyukat, 
s csak a fia tett rá közvetve, de annál fájdalmasabban célzást tíz év el őtt, 
amikor leérettségizett. Anna akkor is épp a kórházban volt •kivizsgáláson 
valamiért, sók a fiával egy hangulatos .kiskocsmában ették meg aŽ ün-
nepi vacsorát. 

— Most már igazán felnőtt vagy! Férfi! — nézett rá kicsit mele-
gebben, mint máskor, s egy kis borongással is a hangjában. 

—• Apa — mondta akkor lehajtott fejjel, a poharába bámulva Tibor; 
— Ígérd meg nekem, hogy nem hagyod el anyát! 

Neki egy pillanatra elfulladt a lélegzete, s válasz helyett jobb kar-
jával átnyúlt az asztalon és megölelte a fiát. Tibor azóta is medikus Zág-
rábban, szakálla van, kosárlabdázik és érthetetlen verseket ír horvát folyó-
iratokba, épp csak orv ős nem akar lenni sehogy bel őle. 

Rossz volt? =- lépett az asztalához a cukrász füléig tágult szá..jjál 
nevetve, hogy elvigye a 'csaknem érintetlen zöld lét. = Én se szeretem. 
Dé ezek a fiatalok imádják. Az ő  kedvükért csinálom. Van valakije a 
kórházban? 

— Nekem? —riadt fel. — A feleségem. 
—• Az nem jó — mondta a cukrász. — A télen nekem is haza: kellett 

mennem, mert meghalt a feleségem. Most aztán majd nézhetek egy má-
sik után. Ezt is elvihetem? 

A széttúrt habkockákra mutatott, amelyeknek maradványa olyan volt, 
mint egy félig elolvadt hókupac a tavaszi szélben. 

Nem. Azt hagyja itt. 
Kérem! Ahogy parancsolja! — mondta a cukrász és nevetett. 

—• Mondja, maga mindig ilyen víg? — nézett rá. 
Mit csináljak? A mesterségemhez tartozik. Jönnek, kérem szépen, 

a vendégek tele gonddal, s akkor én iparkodom felvidítani őket. Žarko, 
a kórház portása azzal szokta lerázni az ablaka alatt ácsorgókat, ha sokat 
nyaggatják a kérdéseikkel: „Jöjjenek kés őbb! Menjenek át addig áhhož 
a víg albánhoz!" 

My golden baby, my beautiful baby ...: — hangzott az angol altatódal 
még mindig, mert a víg albán. minden jel szerint újra meg' újra feltette 
a lemezt, úgyhogy nemcsak a füle volt tele az embernek ezzel a zenével; 
de fel is ajzotta, az agyára telepedett, s a nagykebl ű; borjúszemű  kislányok 
a szerelemnek ebben a pillanatnyi félálmában is szorgalmasan verték lá-
bukkal a taktust az asztal alatt. 

Fizetek! — kiáltotta el magát harsányan, mire mindenki odanézett. 
Igenis! — jött kacsázva, s ragyogó jókedvvel a cukrász. 	Már 

el tetszik menni? Legyen szerencsém máskor is! 
Szándékosan nem nézte meg az órát. S bár lehet, hogy nem ült két 

órahosszat a víg albánnál,.neki örökkévalóságnak t űnt: 
Felrohant a sebészetre, s kicsit kifulladtan kapkodta jobbra-balra a 

fejét, de a három  orvos közül egyet se látott. Lenyomta kilincsét annak 
a . szobának, amelyből a műtő  nyílt, s ahol most nem volt senki. Bentr ő l 
a műszerek fémes csengése hallatszott, s olyan 'hang, mint amikor- a: tá-
nyéron elcsúszik a kés. Várta, hogy valaki kinyitja majd az ajtót és ak-
kor ő , mintha csak magának mondaná,. beszólhat: „Anna, itt vagyok!": De 
csak állt maga elé meredve végtelennek t űnő  ideig, Anna nevét ismételgetve. 
magában, míg végre kinyílt az ajtó, s láthatók lettek a fehér árnyak, • mint 
valami túlvilági maszkabálon. 

—• Sajnos, minden igyekezetünk ellenére ... — hallotta messzir ől, s 
mégis mintha egy öblös visszhang ismételte volna ,egymásra futó hullám- _ 
veréssel a szavakat, úgyhogy beletántorodott. 

A. vörös hajú sebész arcán izzadságcsöppek ültek. A vállát vonogatta, 
aztán megfordult és becsukta az ajtót. 

Egy ápolónő  fogta karon érezhet ő  részvéttel: 
—• Már egy fél órája levittük a hullaházba ... A szíve nem bírta... 

Tessék megnyugodni, és intézkedni a temetkezési vállalatnál. 
Letámolygott a lépcs őkön, kiment az utcára, s mint aki búcsúzik, 

révetegen átnézett a víg albán cukrászdájára, amely ott állt változatlanul 
a lombos fák alatt. 
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BURÁNY NÁNDOR 

A HÁBORÚ KÉSEI ÁLDOZATA 

Én itt dolgozom a szomszédos önkiszolgálóban, tíz-tizenöt perccel min-
dig előbb hazaének, mint a férjem. Évek óta így van ez, megszoktuk; most 
is a fürdőszobaajtóban álltam, .megismertem lépteinek arányos, egyenle-
tes kopogását (az els ő  emeleten lakunk, a ház bejárata, a leng ő  üvegajtó 
a lépcsőre nyílik, az meg egyenesen a mi lakásunk ajtajához vezet), a 
léptek másodpercre pontosan egyenletes ritmusát, az utolsó koppanását 
már elnyeli a lakásajtó elé terített kenderb ől szőtt lábtörlő , itt csönd, 
csak nagyon rövid szünet, a kulcsot már felfelé jövet el őveszi zsebéből 
(ha délután vagy este elmegyünk valahová s együtt jövünk haza, néha 
én zárom ki az ajtót, idegesíti, ha a bejárat el őtt állva kotorászok a tás-
kámban a kulcsok után), aztán hallom, ahogy betolja a zárba, majd 
megfordítja — éles kattanás — egyszer s még egyszer. 

Így történt most is, pontosan emlékszem minden mozzanatra, a für-
dőszobában is jól hallottam érkezésének halk neszeit is. Nem volt benne 
semmi szokatlan, semmi rendkívüli, ha megállt volna valakivel, ha egy 
eltévedt gondolat megállította volna, vagy ha csak másodperccel tovább 
méláz az ajtó előtt, azt is észreveszem, az is megzavarta volna a vérkerin-
gésem ritmusát. Kétszer megfordította a kulcsot a zárban, aztán kihúzta, 
zsebébe süllyesztette, s lenyomta a kilincset. Ekkor ért haza a fölöttünk 
lakó trafikus, föntr ől is behallatszott az ajtó hosszú csikorgása, a miénk 
hangtalanul nyílt, akár a többi lakásban; sosem kellett neki mondanom, 
ő  maga gondoskodott róla, ha szükség volt rá, megkente a sarokvasat. 

Én a bejárattól balra a fürd őszobaajtóban álltam, ő  nem láthatott, 
míg be nem lépett az el őszobába, a felém nyíló ajtó elrejtett a tekintete 
elől, a belépő  egy meleg-barna faburkolatú falra néz, egy bemélyedésben 
két polc, hely a telefonnak, aztán a fogas a naponta használatban lev ő  
felöltők, kabátok számára, jobbra áttetsz ő  üvegajtó a konyhára, innen 
kapja az el őszoba a fényt. Másodpercekben sem lehet mérni, olyan rövid 
az az idő , amíg ő  kinyitja az ajtót, belép, becsukja maga mögött, s meg-
látjuk egymást. Bal kezével markolja a kilincset, jobbjában a táska, ezt 
leteszi a telefon mellé, ágy lép hozzám. 

Most vártam, nem egy másodperc, egy perc is elmúlt, s nem lépett 
elő  a felém nyíló ajtószárny mögül. Megéreztem, hogy valami szokatlan 
dolog történik. Ösztönös mozdulattal magamra kaptam a pongyolámat, 
a nyitott ablakon át hallatszott, hogy kinn szakad az es ő . Május eleje, a 
tavasz közepe, reggel szép napos id őt igért a rádió, es őkabát nélkül 
ment el, talán elázott, s azért vonakodik belépni, ahogy a parkolóhe-
lyen kiszállt a kocsiból, sárba lépett, s most már a lépcs őházban is 
akarja vetni a cip őjét? Vagy? Három lépésre állhattam t őle, s amikor 
a kételyeimmel megindultam volna felé, akkor lépett be, de hagyta, nem 
csukta be maga mögött az ajtót, nem fordult felém, nem is tudom, látta, 
észrevette-e, hogy ott állok három lépésnyire balra t őle, dermedten néz-
tem, a meglepetést ől szólni sem tudtam. 

Előrelépett, előbb a jobb, aztán a bal lábával, s ott állt a barna . 

faburkolat előtt, mereven nézett el őre, a táskáját szokásától eltér ően nem 
tette a telefon mellé, egyszer űen leeresztette, leejtette a fal elé, s továbbra 
is előre meredve, mintegy megigézett mozdulattal nyúlt az alsó polcon 
fehérlő  levélboríték felé. 

Csak most láttam, átázott, amíg a kocsitól a bejáratig ért, csurom-
vizes lett a haja, a ruhája. Bal kezével nyúlt •a fehér borítékért, kissé 
előrehajolt, aztán újra fölegyenesedett, szeméhez emelte, el őbb a címzést 
nézte, aztán hirtelen megfordította, a feladó nevét bet űzte, s láttam, hogy 
reszketni, remegni kezdett az er ős keze, amikor feltépte a borítékot. 
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Frici! — szóltam kér őn anélkül, hogy közelebb léptem volna hozzá. 
Mintha nem hallotta volna, leszegett fejjel csak a fehér borítékra me-
redt, nem vett rólam tudomást, érkezésekor köszönni is elfelejtett. Soha 
ez még nem történt vele, az ajtót sem csukta be, úgy maradt, ahogy 
belépése után állt. Végénél ujjaival tépte fel a borítékot, nem tör ődött 
a lehulló papírdarabokkal, ideges, kapkodó mozdulatokkal húzta ki, haj-
totta szét a levelet, rámeredt a megszólításra, aztán hirtelen le az alá-
írásra, összeráncolta a homlokát, majd tekintete visszaugrott a levél ele-
jére, s úgy, összeráncolt szemöldökkel nézte, mintha végig akarta volna 
betűzni. 

Úgy tűnt, végtelen sokáig állunk így, nem láttam, mi van a levél-
ben, nem tudhattam, mi az, ami ennyire felkavarta a nyugalmát, a leve-
let délelőtt hozta a postás, a kislányom tette a polcra, mire én hazaértem, 
ő  már elment az iskolába, nem hívhatta föl rá a figyelmem, nem vettem 
észre, Frici meg, ahogy belépett, egyenesen érte nyúlt, s mintha titokban 
egész életében ezt várta volna, olyan sosem látott izgalommal bontotta 
föl, s betűzte a sorokat. Kilenc éve éltünk együtt, kitaláltuk egymás gon-
dolatát is, amit egyikünk tett, könnyen megértette a másikunk, nem volt 
szükség magyarázatra. Amit most tett, azt magyarázattal sem értettem. 
Ami ezután következett, azt meg már nem is próbáltam megérteni. Hir-
telen megfordult, szó nélkül rohant ki s le a lépcs őn, utána néztem, már 
kinn volt az utcán, a lengőajtó összecsukódott utána. Az ajtóban állva, 
most én is nyitva hagytam, lehajoltam az el őszoba szőnyegén heverő  bo-
rítékért. Csak most vettem észre, Németországból jött, a címzést, a fel- 
adót is németül írták. Frici nem tud, egy szót sem tud németül. Csodál-
kozva álltam a tárva-nyitva hagyott ajtóban, nem tudhattam, mi történt 
vele, hogy ilyen, sosem látott felindultsággal elrohant. 

x 

Becker Fricivel a gyárban ezen a napon nem történt semmi olyan 
dolog. ami oka lehetne rendkívüli súlyos következményekkel járó meg-
rázkódtatásának. Reggel pontosan érkezett, amióta ismerem, nem fordult 
elő , hogy elkésett volna, szokás szerint megkapta a munkafeladatot, hoz-
záfogott a munkához — hogy visszautasítsa, azt mindenki elképzelhetet-
lennek tartotta —, s kifogástalanul el is végezte. Ez ugyan önmagában 
még nem számít külön dicséretnek, itt nálunk, a !szerszámkészít ő  osztá-
lyon csupa kiváló szakember dolgozik, hajszálnyi pontosan kell végeznünk 
a munkánkat, aki ide kerül, az már előbb többször bebizonyította, hogy 
bármilyen nehéz munkát rá lehet bízni. De Becker Frici ebben az össze-
állításban is kitűnt. 

Nem azt akarom mondani, hogy valamiféle superman volt, de el ő-
fordulhat az emberrel, hogy nem jól érzi magát, kimaradt éjjel, meg-
fájdult a feje, elrontotta a gyomrát, megbukott a gyereke az iskolában, 
összeveszett a feleségével., vagy annyi minden más történhet, ami miatt 
aztán nem megy neki, nincs kedve dolgozni, s meg is lehet ezt érteni 
végeredményben; emberek vagyunk, szoktuk mondani, hát vele kapcso-
latban nem volt szükség soha ilyen végs ő  soron mindenkire érvényes iga-
zolásra. Nem emlékszem rá, hogy mikor hiányzott betegség miatt. 

Ezen a napon meg olyan szerszámokat kellet készítenünk, amellyel 
várva várt kisgép-programunk darabjait kezdjük majd gyártani, a legne-
hezebb esztergamunkát Frici kapta, id ő  előtt kész lett vele, s az a kákán 
csomót keres ő - mérnök sem tudott kifogásolni valót találni rajta. De 
nála nem számít ez rendkívülinek, naponta így végzi munkáját, nem is 
tud másként dolgozni. Igaz, a keresetre sem panaszkodhat, senkinek sincs 
több pontja nála, becsülik a tudását, az igyekezetét, a lelkiismeretességét. 
Szükségünk van rá, ha csupa hozzá hasonló jó szakember dolgozik is a 
műhelyben, az ő  távozását éreznénk meg legjobban, mondogattuk többször. 

Föl-fölvetődött ez 'a téma, ezen az osztályon keresnek legjobban az 
esztergályosok, de csak előfordult, hogy egyik-másik fogta magát, s ki-
ment Németbe vagy — egy ilyen is akadt — Kanadába. Ett ől nem egy 
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levél érkezett, leírta a haverjainak, hogy dolgozik, mennyit keres, hogy él, 
s hívta őket, menjenek ki, nem bánják rneg.._Legjabban Fricit féltettük, 
nem sokat tudtunk a származásáról, senki sem., firtatta, hol van, mi lett 
áz.apjával, hallottuk, hogy a szülei svábok voltak, a munkavezet ő  egyszer 
be  is hívatta, hogy olvassa el az új német gép használati utasítását, de 
akkor derült ki, hogy egy árva szót sem ért bel őle. Kérdeztük t ő le néha, 
mik a tervei, de csak rázta a fejét, ő  nem akar. vendégmunkás lenni, - 
amíg itt meglesz a kenyere, nem megy sehova.:. 

• Rólam azt mondják, hogy mindent tudok, ami a házban történik. 
Igaz, hogy mióta nyugdíjaztak, a napom nagy részét a. ház el őtt töltöm. 
Különösen ha szép az idő , nem tudok megmaradni .a lakásban, inkább a 
ház előtt álldogálok, vagy elsétálok a sarokig meg vissza, ezért inkább 
úgy lehetne mondani, hogy mindent tudok,. ami a ház el őtt, a ház körül 
történik, amit a saját szememmel láthatok.. Hogy belül mi van, hát arról 
is hallok ezt meg azt, minek tagadnám, de abból aztán• sem-mi sem igaz, 
hogy én besúgó lennék; ezt a mostani esetet kivéve, nem hívtak engem 
a rendőrségre, csak egyszer, akkor is a fiammal kapcsolatban. 

Ez a mostani eset, ez meg. olyan, hogy saját szememmel láttam, - én 
adhatnám róla a leghitelesebb tanúvallomást, de hát" nem is tizdöm, hogy 
adhatnának hitelt a szavaimnak mások, amikor rnágáni sem hiszem el, 
ami `történt; odajutottam, hogy saját szememben sem bízhatok, de kinek 
higgyen az ember, ha még ez is cserbenhagyja; )mozdonyvezet ő •voltam, 
sokévi' munkám során nem egyszer kerültem olyan* helyzetbe, hogy'pilla-
natok alatt kellett életfontosságú 'döntéseket hoznám," de ennyire tanács-
talan talán még sosem voltam. Hogy ez hogyan történhetett meg? Erre 
a kérdésre kellene választ adnunk, s ha már én nem tudok, akir ől pedig 
azt mondják, hogy mindent tud, ami a házban történik, kit ől várhatnánk 
a magyarázatot akkor?-  • • . 

Nyolc éve, hogy, felépült ez a ház ;  • velünk együtt akkor költözött 
be Becker is a feleségével: Nem volt túlságosan barátkozó ember; nem 
sokszor állt meg velem beszélgetni, mással šem; mindig sietett, 'mint 
akinek sok -a dolga, igaz, mogorvasággal vagy- föl-vágással sem lehet 
vádolni. Igen tisztességes- embernek ismertük, a nyolc év alatt'egyet-
len kellemetlen szóváltás sere fordult el ő  köztünk; s ° azt hiszem, itt más 
is ezt mondhatja róla, pedig, ugye ;  egy ilyén nagy házban, ahol ennyi 
lakó él együtt, óhatatlan, hogy össze ne kapjanak,'néha. Az embert hol 
a ihangos rádió, hol -  á szomszéd .gyerek, • hol a - kalapálás,• hogy a víz 
átszivárgás vagy ki tudja, mi minden nem hozhatja ki' sodrából, s • ide-
gességében, meggondolatlanul könnyen olyat - mond vagy. cselekszik,-: amit 
aztán gyorsan meg is bán, természetes, 'mindennapi : dolog ez, de nem 
emlékszem rá, hogy vele akár .ilyesmi is el őfordult: volna, . annyira ` ko-
raoly volt, el sem tudtam képzelni, hogy bármit. ,is meggondolatlanul 
tenne. Ilyenek lehettek a gépei is,: nála m űszaki hiba. nem .fordulhatott 
elő , ennyire előrelátó és .pontos..talán . csak • akkor•lehet az .ember ;  • ha 
ezt még az anyatejjel szívja .magába: • 

Szép' idő  ígérkezett reggel, hajnalban, ahogy :y •feléreztém s kinéztern, 
még gondoltam, el kellene menni horgászni, régen voltam: már a. csator-
nán, kiegyenesedtem, belehasított a: derekamba • a: fájás; a sok .huzat a 
vasúton, jobbnak tartottam visszafeküdni. Ebben , a: korban, ilyen álla= 
potban az ember már. nem találja fa helyét, az. orvosok ugyan á meleget 
ajánlják, de nem. bírtam már. -  az ágyat, az• újságokat • elolvastam, s• ebéd 
után ;  esett az eső, csak lementem a ház elé, Becker a .szokásos - id őben 
érkezett, éppen csak köszöntünk egymásnak,..ažtán. röpke. mosoly 'az 
arcán — hógy nem akar tavasz lenni, amit úgy .:menetközben . Mondhat 
egymásnak két ember, s már fordult • is be, összecsapódott mögötte a leng ő - 
aj•tó;. az el őbb azt mondtam, sietett, talán helyesebben lenne .így: céltuda-
tosán járt köztünk, mint aki megalkotta. - :a ,mága., szigorú menetrendjét, 
s .abból senki ki nem zökkentheti. • . 
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Magam is így gondoltam. Nem tudtam elképzelni, mi lehet az az er ő , 
ami szigorú életrendjének a megváltoztatására kényszeríthetné. S akkor 
öt vagy hat percre rá, éppen a kijárat el őtt álltam, hallom a lefelé robogó 
lépteit, kilöki az ajtót, s mint aki nem lát, nem hall, csak rohant, engem 
is majd föllökött; róla álmomban sem tételeztem volna föl ezt. Mi tör-
ténhetett vele?, talán a feleségével kapott össze?, de semmi pletykát nem 
hallottam róluk. Nem maradt id őm a töprengésre, mielőtt bármi is eszem-
be juthatott volna, már belehasítottak a leveg őbe a kamion fékjei. Mi 
történhetett vele délel ő tt a gyárban, otthon áz alatt a pár perc alatt, mi 
lehetett az a rettenetes er ő , amelynek hatására teljesen elveszítette ön-
uralmát s ész nélkül rohant át az úttesten. 

Én legszívesebben nem szólnék semmit, jobb lenne nem belekeveredni 
ebbe az ügybe. Különben sem volt semmi közöm ehhez a Beckerhez, 
noha ismertem a szülei sorsát, egyszer, régebben meg is próbáltam be-
szélni vele erről, de ő  félreérthetetlenül a tudtomra adta az akaratát: ne 
avatkozzak az életébe! Azóta mintha hallgatólagos megegyezés volna kö-
zöttünk, kerüljük a témát is, egymást is. Ha keményen leintette is az 
érdeklődésemet, csak figyelemmel kísértem az életét. 

Nem volt semmilyen szándékom ezzel, soha sehol fel nem használ-
tam azt, amit megtudtam róla. Minek is tettem volna? Egy évem ma-
radt még a nyugdíjig, azt még ledolgozom, aztán majd esetleg magán-
órákat adok német nyelvb ől. Egyedül maradtam itt, gondoskodnom kell 
valamiről, hogy gyorsabban múljon az id ő ; a fivérem már régen kiment 
Németországba, ott n ősült meg, ő  már nem költözik vissza, többször 
hívtak engem is, nemegyszer meglátogattam őket, de hogy végleg kint 
maradjak, .ahhoz nem volt kedvem. Egy magános öreglány mihez kezdjen 
ott is? A nagyapám már itt született, az apám is itt látta meg a napvilágot, 
az itteni temetőbe járok ki .a sírjukat ápolni, míg egyszer majd engem 
is ki nem visznek melléjük. 

Ebben a korban az ember már beletör ődik a sorsába, nekem ez nem 
is nehéz, nincs okom panaszra, megértéssel és mosolyogva fogadja a világ 
gonoszságait, akár a diákjai apró csínytevéseit; így voltam Beckernek 
a tartózkodó, a végs ő  soron együvé tartozásunkat tudomásul venni nem 
akaró magatartásával is. De éreztem, hogy nem bírja ki, hogy egyszer 
történnie kell valaminek. Most itt ez a levél. Ő  betűzhette, nem értett be-
lőle semmit. Ezért rohant át eszeveszetten, pedig azel ő tt köszönni is alig 
köszönt. 

Még aztán is a kezében szorította a levelet. Sáros, véres, elmasza-
tolódott sorok, nem könny ű  kisilabizálni őket, de én anélkül is tudom 
a történetet. Az anyja írta neki, harminc év után jelentkezett. Fritz négy-
éves múlt, amikor elment, állapotos volt, nem merte bevárni a frontot 
Az apja itt akart maradni. . De minek mesélem ezt, nincs a levélben, s 
Fritz sem örült meg, mikor err ől próbáltam neki beszélni. Én többet 
tudok róla, az apjáról is, mint amit az anyja most, harminc év után 
megírt. Amit, hallottam, azt többször átgondoltam magamban, egy öreg-
lánynak bőven jut ideje erre, azt hittem, szükségem lehet még rá valaha, 
biztos voltam benne, nem bírja ki, Fritz maga kéri majd, hogy meséljek 
neki áz apjáról. Talán ezt akarta most, nem tör ődött a zuhogó es ővel, nem 
akarta tudomásul venni a robogó kamiont, az meg gyorsabban hajthatott 
a megengedettnél, a nedves úttesten fékezni sem 'tudott; melyikük a hibás, 
kit terhel a felelősség?, mindkett őjük részéről fokozott elővigyázatosságra 
lett volna szükség, s ők még az átlagosan megszokottnál is figyelmetle-
nebbek voltak. Azért azt hiszem, a sof őrt meg kellene hallgatni, mondják, 
hogy a fékek nem voltak rendben, elhanyagolta a karbantartásukat, igaz, 
ő  ezt bajosan vallaná be. 
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SINKOVITS PÉTER 

MÉLYREPÜLÉS 

ÁTHANGSZERELT ORPHEUS KÉRDÉS 

 

éj-repedező  nyugtalansággal 
indultál a szurkos mélybe 
az önmegbízatás reménye 
csak mint suttogó fényben 
az olajfák alig körvonalazható 

[árnyéka 
a homokban 
pedig milyen valótlanul hiteles 
ha hangtalanul repedezik az ég 
szél-felh ők zúdulnak lándzsaként 
a kifeszített fénynek 

ahogy a témákban haladtál 
egyre lejjebb 
euridike már a jelre várva 

s amikor felfelé röpülve ránéztél 
már tudtad 
közben fénycsóvák lengtek az égen 
euridike ott repült melletted 
örökkön örökké 

 

levándorolva 
a peloponnésos legvégső  csücskéig 
csak a dalban bízva 
danaos lányai eldobták korsóikat 
az erinysek arcán is keskeny mosoly 

majd a hasztalan árny-futás 
kharón másodszor már nem 

[vállalkozik 

s ami utána jött 

a hasztalan menekvés 

 

utolértek részeg trák asszonyok 
csillapíthatatlan vágy-dühük 
dobatta velük a követ 

úgy fúródtak beléd 
ezernyi büntetésként 

sírodban is rád zúduló oszlopok 
sírodból is messzezeng ő  

[pásztordalok 

hozzátok szólok 
igazmondók és hallgatagok 
megfigyel ők és figyeltettek 
eladók és eladottak 
nevettet ők és nevet ők 
harcba küldők és katonák 
kápráztatók és kápráztatottak 
iktatók és számozottak 
és különösen hozzátok. 
ti 
félszegen megszólalók 
oldalra tekintők 
kispénz ű  üzletel ők 
fanyarul mosolygólt 
gyorsan megfutamodók 
alázatos hitetlenek 
nyomtalanul eltűnők 

nem kérnétek mégis más szerepet 

LEBONTÁS 

meghunyászkodva mégis ugrásra 
[készen 

(kivel bátortalan) 
a játékszabályokat nem eléggé 

[ismerve 
(kivel tájékozatlan) 

a válogatott örömöket elszalasztva 
(kivel kacérkodó) 

de mindig mindent szemmel tartva . 

(kit figyel ő) 
a rezdülésekb ől pontosan ítélkez ő  

(de igazságot nem tev ő) 
ingoványon táncoló 
kedves elromlott óraszerkezet 
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EGY VONALLAL 	 KÉTSZÓLAMÚ 
GYAKORLATOK 

azon a délután 
pléhbogarak úsztak veled szemben 
riadtan körülnéztél 
látszólag minden változatlan 
kezed el őre csúszott 
egy vonallal több vagy kevesebb 
a vásznon 
az égen 

sulykolni a létet 
az elmerülésig 

elmerülni a létben 
a sulykolásig 

REND 

nem túl magasan 
nem is túl mélyen 
karnyújtásnyira 
inthető  ívben 
mélyrepüléssel 

annyi év után 
rádöbbenéssel 
nem a vélt térben 
lehet utam is 
erre vezetett 
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KÉZFOGÁSOK  

DÉSI ÁBEL 

MOMČ ILO NASTASIJEVI Č  

E versek fordításához néhány adatot és jellemz ő  tényt kell itt felemlíteni. 
Annál is inkább, mert Mom čilo Nastasijević  munkássága kevésbé ismert. 
A magyar olvasók kevesebbet tudnak róla, mint •a jugoszláv irodalom 
többi klasszikusáról vagy ismert kortársainkról. 

A jugoszláv költészetben régóta klasszikus rangja van. És nemcsak 
az irodalomtörténetek és szakkönyvek, értelmében, hanem a mai él ő  költők 
tudatában és költ ői gyakorlatában is. Korunk számos kiváló költ ője vallja, 
hogy ő  a modern jugoszláv költészet egyik ősforrása és legerősebb ser-
kentője. (Vasko Popa és Miodrag Pavlovi ć  például.) De a fiatalabb költ ői 
nemzedék is b őségesen talál az ő  költészetében inspiráló és serkent ő  
útmutatást a maga költői gyakorlatához. 

E költészet legfőbb jellegzetessége a tömör, szófukar, hermetikus gon-
dolat. Megértésének és igazi élvezésének azonban nem kis akadályai is 
vannak. Nastasijević  ugyanis nemcsak a népköltészet egyszer űségét és 
közvetlenségét újítja meg, hanem az ősi szláv nyelv számos nyelvi és 
fogalmi sajátosságát is. Különös mondat- és fogalomalkotásai, megfordí-
tott jelentés ű  szavai külön nyelvet s költ ői jelentést hordoznak. És így 
ez a tömörítés a költ ői eszközök minimumával próbálja megvalósítani 
a legmagasabb eredményeket. Költ ői célja és eszköztára az, hogy úgy-
szólván a semmib ől megvalósítsa a mindent. Ez még a +szerényebb ered-
ményeknél is hódolatra és elismerésre készteti e teljesítmény élvez őit. 

Verseiben 'egyfajta modern társadalomkritika egyesül a bibliai misz-
ticizmussal és prófétai igehirdetéssel. Nastasijevi ć  a modern ember ma-
gányáról, társtalanságáról beszél. Az ő  csüggedésében és mélyen átélt 
szavaiban, a mai ember szenvedése szólal meg. De ugyanakkor az a tudat 
is, hogy a konkrét távlatok és társadalmi megoldások még ismeretlenek. 
Ez a hangnem a polgári értelmiség nagy részénél 1920-1930 táján jól 
ismert társadalmi jelenség volt. Költészetében mindig a dolgok kett ős 
arcát, ellentétes mivoltát fejezte ki. Ez a költ ői gondolkodás adta meg 
költészetének a sajátos gondolati nyelvezetet. Egyik versének például ezt 
a címet adja: Radosno opelo (Vidám gyászdal). E versben található az 
egész költészetére oly jellemz ő  és mélyen kifejez ő  sor is: 

Mrenjem sve življi 
starošću sve dublje mlad. 

Amit körülbelül így lehetne fordítani: 
Halálommal egyre élőbb 
vénülve mélyebben fiatal. 

Költészetének ezek a jellemz ő  nyelvi-gondolati sajátosságai néha szinte 
megoldhatatlan feladatok elé állítják legjobb ért őit és fordítóit is. 

Ennek tudatában, e nehézségekkel és akadályaival birkózva készült 
e két versciklus fordítása i's. A fordító azonban úgy véli, hogy még ez a 
megoldás sem teljes és végleges. A következ ő  években még mindig lesz 
e költészetben fordítanivaló és az elkészült fordításokat is újra meg kell 
nézni egy újabb és helyesebb megoldás reményében. 

Végül néhány adat az életéről: 1894-ben született és 1938-ban halt meg. 
Középiskolai tanár volt és verseket, novellákat, tanulmányokat írt, vala-
mint színműveket és librettókat zeneszerz ő  testvére, Svetomir számára. 
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MOMČILO NASTASIJEVI Č  

SÜKETSÉGEK 

 

Óne, 
suttogást e nyugtalanságnak, 
jajgatást se. 

S az egekig, ha 
pokolba húz 
szívünk jaja. 

Ó nyugodjál, 
súlyba nehezült, 
kővé kövült, 
hallgató sziklám. 

 

Megkeményedett, 
megremeg furcsán 
és betellik. 

Csak egy cseppnyi, 
egy cseppel 
kimondani e hallgatást, 

eltüntetve támasztani 
nemlétb ől dolgot. 

Ó nyugodj, nyugodj. 
E nyugtalanság suttogása, 
de panasza nem. 

 

Tudom, 
nyilall a sötétség 
és k őbe virrad . 

Ha elhallgat, 
ismeretlen hullám 
bederül a nap. 

 

És tudom, 
nagy, de még kínnal 
itt dobog a szív. 

Beforrás hol kifakad 
magjából széppé a növény, 
kemény nemtudás magja, 
hol ezt tudják. 

 

És tudom, 
nagyban és sötétben, 
felszökve zuhan a nap. 

És felkel hát, 
ki bárhol elesik, 
megnyugszik a születésben, 
békére lel. 

 

És szépség, mert 
megvakít és 
néma. 

Mélyebben hát, 
annál fájóbb 
életemmel mondott, 
rekedt nyugtalanság szava, 

mert a végnek 
gyökeréig merek. 

Némasággal kimondani. 
Süketen az éjszakában 
és nappal virrasztva. 

Lábom nyomán 
veled elvész a léptem, 
s jeltelen utakra lépek. 

 

Orvosság vagy, 
sebes szívben. 

Szelíden a szell ő  
szétmarja a követ. 

És mert orvosság vagy, 
mindenkit melegít 
csoda tavaszban e tél. 

Orvosság vagy, 
elszenvedlek én. 

 

Orvosság vagy, 
mélyebben orvosolt nem. 

És szépség talán 
e széthullás kínja, 
megkötés forrása. 
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Titkosabban e homállyal 
	

10. 
a tisztaságra 
kitisztul a homály, 	 Fájdalom 

és elsötétül. 
születésre a gyász. 	

És akarom, mert vala, 
9. 	 e seb tehát, 

mélyen hogy éljen. 
A gyomor görcse, 
a jó balzsam, 	 E pokolból 
a gyökérnek széthalást, 	 valami éden leveg ő  jére. 

ártatlanul a növénybő l, 	 És a bűnbő l 
ha kibukkan a virág. 	 hogy valaki világ. 

S a fehérség szárnyával 
	

És e kínnak 
vidáman lebben, 	 a kínban, 
elrepül, 	 hogy nincs vége. 

fájdalom ez is 
	

És ez áldásért 
és elsötétül. 	 az örök, hogy öröklét legyen. 

SZAVAK A K ŐBEN 

 

És lőn 
a csoda vizén, 
pocakos éhség, 
végtelen égbolt, 
égbolt talán? 
Nehezen nyomja emésztésünk. 

És van 
sok katlan a katlanban. 
Az ördög tán Istenért tette, 
vagy ördögért az Isten? 

 

Élő  az élőnek véres adó, 
testvér testvérét eszi 
barát a barátját. 

Eszi s a megettet 
a szörny űség gyomra emészti, 
s a rosszból gonosz lesz. 

 

Igy van ez, ha a póknak 
már nem kell a légy, 
mert éhséget éhezik. 

S kívánva ezt 
beteg lesz egy gyalázatért. 

Utolsó, mert emészthetetlen 
a tisztaság cseppje, 
és indul tehetetlen, csúszik 
a dombon lefelé, 
a gyomron lefelé 
a langyos hajnalba. 

 

Szilárdan 
életek közt falak vannak, 

Kövülten 
a kenyérért mindenki 
csak kérges 
tenyeret kap. 

És a zár 
a záron kívül is 
kizárja ajtaját. 

Az árulásnak 
beszökni álnokul. 

 

Díszítsd fel te elszánt, 
vérezd be öklödet, 
e zárakon a véres rózsáért. 
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A vendég gy űlölet, 
vérrel pecsételd a rozsdát, 
kifáradt Isten. 

Hosszú éjt a fáradtságnak, 
éhségnek enyhe közelséget, 
ó meleg anyaföld. 

Ó. 

És mondják, 
egy-két csepp 
illatos olajért 
rakomány rózsa kell. 

És hogy 
a nemes gubóban 
elpusztul a lepke. 

Az érzékek 
sötétben pihennek. 

És nem izzik szerelembe 
a hazugság. 

Maradék a nappalinak 
s fejét az igába. 

A lakásig 
botorkál a láb. 

A fájó seb 
a súlynak meghajol. 

Az ablakon lecsúszik a nap. 

9. 

A léptek 
vadászatba visznek. 

Csapdát feszít a kéz, 
de csapdában a láb. 

Vadásznak, 
de megfogottak. 

Estére, ó bánat, 
ki kinek a foglya? 

10. 
 

Testet a selyemért. 

Vágyat a vágyért, 
s a selyemmel rejtsük is el. 

Rothadást a rothadásba 
s a megmaradtnak füvet. 

És elrejtve is 
lám, igazság lészen 
és megfogan a mag. 

Mert a pincében is él 
a halovány gomba, 
s a kisded mosolyog. 

Örvendezz, ó Izsák, 
undorral a nem kívánt utód 
megöli szül őjét. 

 

Ketten 
hajnalban találkoznak. 

Kísértően 
éjből e dobogás. 

Hogy átaludják, 
hagy elhúzzák Isten napját 

És szomjazik az éjszakázó, 
önmagát elinná. 

Kereszt a keresztúton 
a tanúság. 

A megfeszítést 
nem ti, ezt ő  tette. 

Derekát többé 
anya nem ölelte. 

E keresztben már 
többé nem szül és szoptat. 

A további keresztre 
ártatlant nem. 

A megfeszítést nem ti, 
ezt ő  tette. 

11. 

Alacsonyan gyúlnak a lámpák 
szökik az éj. 

Nyugtalanság 
e csillagos béke 
az ő  nyugalmának. 

A padláson, 
mert a falak 
mélyet lélegzenek 
és konganak Isten szavai. 

A szobákat betölti, 
a kicsi szobákat, 
a dobozból kikandikál 
a jövő  nap. 
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Alacsonyan de lejjebb, 
az Isten mélyére, 
hol visszája arcra fordul. 

A kékvér ű  öreg 
hát bort rendel, 
leányt és bort. 

Hát háromszor 
zöldellne ki a száraz ág, 
Háromszor. 

Rothadt tuskó körül 
évek tekeregnek 
s magasba szökken érte. 

És mindig és mindig 
ráncos kéz ölelget. 

A. húgom karjában 
nem gügyög kisgyerek. 

 

A kéj ablaka alatt, 
hát éppen itt 
keveredik egy kert. 

B űzlik az illata, 
s a bűze illatos. 

Illatozol, e virág, 
a rothadás belőled van, 
rád vall s a levélre. 

 

Hát ez és ez 
és mindez. 

A pestises mezsgyék 
megtisztulnak itt, 
ha itt megáll. 

A b űn cseppje 
tisztán elszakadt 
és lehullott. 

A holddal 
ezt csendesen 
eljátssza egy érzelmes bolond. 

Hát ez és ez 
és mindez. 

DÉSI Ábel fordításai 
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DURA PAPHARHAJI 

KÉS Ő  KÉSEI VONATOK 

Fölvitte ám isten a dolgunk! 
Apaurin Coca-Colával, 
Köpedék a liftben, 
Fizetetlen estitanfolyam-részlet, 
Pörkölve pörköl az éjszakai élet, 

Elveszett cím, 
Joghurt egy talponállóban, 
Álom részeg szeret őm ölében, 
Önön húsod ünnepélyes búcsúja. 

Tetrapaktól a művirágig 
Néhány lépés csupán 
Fogvájón át a sorsjegyhez. 
Sóhaj s viccek orvosság helyett. 
Hideg kukoricalé, 
Egy, fertály burek! 
Hol a szék negyedik lába? 
Hosszú a várakozás, 
Míg a zsákokkal együtt 
Egy háromkerek ű  odébbvisz. 

Fölvitte ám isten a dolgunk! 
Házassági ajánlat 
Az ismerkedjünk rovatba. 
Farmernadrágot saját méretre 

[alakítunk. 
Hát mikor ülünk már le? 
Vonatjegyünk többet ér 
A világ sorjegyeinél, 
Mégis az éjszakai vonat 
Ide mindig késve ér. 

Nciponta hármat Coca-Colával 
(evés után). 
Naponta százszor fogunk között 
Az éj kátrányával. 
Üres álmainktól fáradtan 
Ismét késtünk egy éjszakát. 
Mennyivel gyosrabbak a milligram- 

[mok, maligánok 
Az éjszakai vonatoknál! 

ALVÓ FÜVEK 

Múlt füvek alusznak 
Ne zavarjuk álmukat 
Tán pislogó parázs jövendő  fejeknek 
Kik egyszer bírái lesznek 

Mert bűnhődtünk százszorosan 
Harmatos éjszaka terítékén élt 
Vágyak lakomáját 
Tiltott gyümölcsöt 
Mámort 
Megálmodhatatlan hintát 

Múlt füvek alusznak 
Ne metsszük el álmukat 
Mint fáradt fejen a hajat 
Gyengéden hátrasímítjuk csak. 

MIROSLAV STRIBER 
ÉS MÁS ÉBRENALVÓK 
SZANATÓRIUMA 

Fiatalon meghalni, mint a mákvirág 
Törékenyen leng ő  lepkeszárnyon. 
Voltál. Befejezted. 
Nem vagy. 

Átlejtett postafiók 
Fehér álmok kalitkája, 
Estig háromszor megtekintve. 
És én nyugtatók éjjeli váltásában 
Hiába akarok postás lenni. 

Ellebegni kései álmok között, 
Míg vörösen susog a fű . 
Hajnal elő tt, három körül 
Megjelenik egy igaz gondolat, 
Mint levél a postafiók fedele alatt. 

Ujjaid az ajtócskát marcangolják 
Levél helyett. Messze a világ. 
Sárga fonálhoz csak sárgát kötnek, 
De éjszaka a mákvirág is illatoz. 
Te csak figyeld, figyeld, 
Mit az éjszaka hoz. 

URBÁN Gábor fordításai 
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ÖRÖKSÉG 

LENGYEL ANDRÁS 

MÓRA FERENC ISMERETLEN BESZÁMOLÓJA 
HATODIK CSÓKAI ÁSATÁSÁRŐL" 

Móra Ferenc csókai ásatásairól viszonylag sokat tudunk valamennyien. 
Ottani munkájáról, illetve a föltárt régészeti anyagról, ha nem is a. kivá-
natos részletességgel, maga Móra .'is többször írt. Leveleiben, tárcáiban 
s egy tanulmányában, tudjuk,. Csóka többször is föl-fölbukkan. Az ásatás 
régészeti anyagát Banner János, Kóvrig Ilona_ és Korek József tette közzé 
1960-ban. Az 1966-os szegedi régészkonferencián. pedig K őhegyi. Mihály, •.aki 
mindeddig a legtöbbet tette Móra régészeti munkásságának fölméréséért 
és bemutatásáért, el őadásban foglalta össze mindazt, amit Móra csókai 
ásatásairól tudni lehetett. (El őadása, •Adatok Móra Ferenc régészeti muri- 
kásságához címen, az Acta Antiqua et Archaeologica 1966. évi 11. köteté-
ben nyomtatásban is megjelent.) Ennek ellenére; sajnos, a telep régé-
szeti földolgozása és az ásatás történetének megírása teljességében mind-
máig nem történt meg -- a legfontosabb anyag, Móra, gondosan vezetett; 
részletes ásatási naplói kiadatlanul hevernek a szegedi múzeumban s rna 
még Móra olyan szorgalmas. régészhíve, mint a szegedi Kürti Béla .is 
csak tervezi ennek az anyagnak a földolgozását, illetve nyilvánosságra 
hozatalát. Pedig alighanem K őhegyi Mihálynak van igazá, aki a régész 
Móra mélyebb megismerését az ásatási naplók kiadásához és földolgo-
zásához köti. 

E helyzetben, amíg a naplók kiadása meg nem történik, örülnünk 
kell tehát még annak a rövid beszámolónak is, amelyet —. A csókai ősember 
címen — a Szegedi Napló 1911. október 29-i száma közölt. Ez a Móra 
hatodik csókai ásatásával egykorú, a kutatás által eddig figyelembe nem 
vett hírlapi tudósítás ugyan meglehet ősen rövid, már-már tárcaszerűen 
„oldott" írás; sem .rajz, sem fénykép nem kíséri, nem támogatja írójának 
mondanivalóját. Mégis:' bizonyos, hogy érdemes •számon tartanunk ezt az 
alábbiakban szó szerint közlésre kerül ő  szöveget, mert ez az első  beszá-
moló a hatodik csókai ásatásról, az akkor végzett munkáról s mint ilyen, 
kétségtelenül fontos ásatástörténeti dokumentum: 

A CSÓKAI ŐSEMBER 

A szegedi múzeum ásatásai. 

Szeged, október 28. 

A szegedi múzeum ma fejezte be hetek óta tartó ásatásait a csókai 
Kremenyák nev ű  halmon. Első  ízben 1907-ben ásatott az intézet a Kre-
menyákon, melyre Farkas Szilárd csókai plébános hívta fel a múzeum 
figyelmét s azóta most már hatodszor ismétl ődtek meg az ásatások. Nyil-
vánvaló lett ezek folyamán, hogy a történet el ő tti időknek arra a szaka-
szára nézve, melyet a régészet csiszolt k őkorszaknak nevez, a Kremenyák 
egyike Középeurópa legfontosabb őstelepeinek, a hazai lelőhelyek közül 
pedig egyik se múlja felül a leletek gazdagságában és változatosságában. 
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Ez év folyamán a szegedi múzeum két ízben is ásatott a K'reme-
nyákon. A tavaszon Begavári B ac k Bernát fedezte az ásatás költségeit,. 
most pedíg az állam. 

Eredmények dolgában ez a hatodik ásatás semmivel se áll mögötte 
az előbbieknek, s őt bizonyos tekintetben fontosabbnak vehet ő . A Kreíne-
nyáknak eddig feltárt részein többé-kevésbé megbolygatva találták az ős-
ember négy-ötezer éves t űzhelyeit. A népvándorlás idején is megtelepedett 
ott egy nomád törzs, a lovas sírokból következtetve a honfoglaló magya-
rrok is megszállták a halmot s ezek az újabb települ ők, mikor a hálottai-
kat eltemették, feltúrták és össze-vissza hányták az ősembernek áz ő  
szemükben teljesen értéktelen, szegényes hagyatékát. 

Most azonban a halom északnyugati lejt őjén olyan őstűzhelyek ke-
rültek feltárásra, a melyeket az azóta letűnt évezredek folyamán sohase 
háborított emberkéz. A mostani egész ásatás tulajdonkép csak két k ő-
korszaki lakás romjainak a kibontásából állott, melyeket azonban a leg-
apróbb részletekig lelkiismeretesen átkutattak. 

A k őkorszakbeli lakás alatt természetesen nem szabad építészeti m ű-
remekre gondolni. Közelebb jár a valósághoz, aki a cigányputrikra gondol: 
A k őkori ember gödröt vájt a földbe, nem is valami mélyet, agyagból. 
szélfogó falat vont körülötte, amit vessz ő- vagy nádfonásra tapasztott rá, 
azt azután kiégette, hógy keményebb legyen, néha valósággal téglává égette 
s valószínűleg gallyakkal, szalmával, sással, mivel födte be. 

A kremenyáki lakások másfél méter mélyek, tíz méter hosszúak s 
három-négy méter szélesek voltak. Különösen érdekes, hogy a faltapaszok 
közt az idén olyanokat is találtak, amelyek a lágy agyagba ujjal. belenyo 
mott meander-szalagokkal voltak díszítve. Igen ritka bizonysága ez annak; 
hogy már a kőkor embere díszítette a háza falát, de .a Kremenyákon 
nem lep meg: mert a lakások romjai közt s a hozzájuk tartozó hamus 
gödrökben lelt. csont- és k ő tárgyak, de különösen a cserépedények arány- 
tag igen fejlett ízlésről tanúskodnak. . 

Az égetett agyagrétegek alatt meglehet ősen épen maradt katlanokat 
is találtak az idén. Az egyik lakásban egy, a másikban három, egymással 
összeépített katlan volt, teljesen abban a formában, amilyenben a tanyák 
előtt ma is épülnek a katlanok. Egy katlanban ép edényeket is találtak 
s az egyik közelében egy vörösrézkarikát, ami fontos kormeghatározó lelet. 

A csiszolt k őkorszak az évezredek egész során keresztül tart s az . 
alatt az ember még nem ismeri a fémeket, csontból, k őből, fából készíti 
minden szerszámát. Csak a csiszolt k őkor végén jutnak el az emberek 
addig, hogy nagy ritkaságképen ismerik a vörösrezet. 

Ebben a korban él a Kremenyák ősembere. Az ezrekre men ő  leletek 
közt még eddig mindössze négy darab réztárgyra akadtak, amik abban 
az időben olyan fény űzésszámba mehettek, mint ma a gyémánt. A hasz-
nálati eszközöket még mindig csontból és k őből állította elő  az ősember. 
Csontból a tűit, a tőreit, a késeit, a szigonyait, amikkel a Tisza óriás 
harcsáira vadászott, kőből a vésőit, a baltáit, a buzogányait, amikkel a 
környék akkori mocsaras őserdőiben nyüzsg ő  vaddisznót, őzet agyonverte, 
kagylóhéjakból a gyöngyeit, karikárit, amikkel magát diszitette. 

A rézleletekb ől következtetve, a kremenyáki őstelep korát legalább is 
a Krisztus előtti harmadik évezredbe, legalább is négyezerötszáz évre kell 
tenni. A magyar Alföldnek minden esetre legrégibb telepe a Kremenyák, 
amelynek még hátralev ő  szakaszára a terület tulajdonosa, L e d e r e r 
Arthur, az ismert csókai nagybirtokos az ásatás jogát a szegedi múzeum-
nak biztosította. 

E besžámoló névtelenül, szignálatlanul jelent meg; nem tartja számon' 
sem a régészeti szakirodalom, sem Vajda László példás Móra-bibliográfi-
ája. Igen nagy bizonyossággal állítható azonban, hogy az írás Móra Fe-
renc írása s a jövőben mind' a régészeti 'kutatásnak, mind a Móra-filo-
lógiának így kell kezelnie. 

399 



Az olvasóban persze nyilván óhatatlanul felvet ődik a kérdés: mi bi-
zonyítja Móra szerzőségét? Kétségtelen: autográf kézirata e beszámolónak 
nem ismeretes, sem Móra, sem más kortárs tanú nem állította, hogy az 
írás Móráé. Ám a beszámoló tartalma, stílusa, megjelenésének körülmé-
nyei, mondjuk meg mindjárt, Mórára (s ami legalább olyan fontos, rajta 
kívül senki másra nem) vallanak. E tartalmi, stílusbeli és filológiai bizo-
nyítékok legfontosabbikjai a következ ők: 

1. A beszámoló a Szegedi Naplóban, tehát abban a lapban jelent 
meg, amelynek (akkor már majdnem egy évtizede) Móra is bels ő  munka-
társa volt s amelynek szerkesztésében akkor már Móra alkalmanként 
részt is vett. (]ppen ez id őből maradt fönn Móra Csató Károlyhoz írott 
levele ;  amelyben Móra a Szegedi Napló nevében instruálta Csatót.) 

`2. A beszámoló nem említi az ásatás irányítóját, Mórát; különböz ő  
megfogalmazásban mindig csak a múzeumról szól. A korabeli sajtóvi-
szonyok ismeretében elképzelhetetlen, hogy ha nem éppen Mára írta volna 
e beszámolót, Móra neve és az ásatásban vitt szerepe kimaradt volna 
belőle. Kétségtelen: Mórán kívül a Szegedi Napló bármelyik munkatársa 
megemlítette volna Móra nevét — már csak kollegialitásból is. (Az ilyen 
kollegialitásra számtalan bizonyíték van a szegedi sajtótörténetben.) 

A cikk olyan régészeti tájékozottságot s csókai helyismeretet árul 
el, amilyennel Mórán kívül egyetlen szegedi újságíró sem rendelkezett. 
A régészeti ismeretei ugyan Tömörkénynek meglettek volna ehhez, de ő  
a csókai ásatások részleteit nem ismerte, s azt egyébként is igen nehéz 
föltételezni, hogy Tömörkény azért kért volna beszámolót Mórától az ása-
tásról, hogy kollégája (s egyben: hivatali alárendeltje) helyett ő  írja meg 
azt, amit Móra föltétlenül jobban meg tudott írni! 

Móra máskor i's írt névtelenül beszámolót saját ásatásairól. A sze-
gedi Egyetemi Könyvtár Móra-kéziratai című , 1976-os impresszumú, de 
1978 nyarán megjelent összeállításában van .pl. Mórának egy 1926-ból való, 
autográf beszámolója, melyet a Fehér tó A jel ű  telep fölásatásáról írt. 
Jellemző  módon, ezt az írását sem jelezte nevével, s ez is „gyorshír", els ő  
beszámoló volt. 

A beszámolóban meg van említve, dicsér őleg, a csókai plébános, 
Farkas Szilárd, aki felhívta Móra figyelmét a lel őhelyre, valamint a csókai 
Kremenyák-domb tulajdonosa, Léderer Artur, aki engedélyezte az ásatást. 
A beszámoló írója szól Back Bernátról, az 1911 tavaszi csókai ásatás költ-
ségeinek fedezőjéről is — gondosan ügyelve, hogy még Back nevének pre-
dikátumát (Begavári) is megemlítse. A dicséret ténye is, a megdicsértek 
személye is Mórára vall, Móra ugyanis mindig fölt űnő  módon ügyelt 
arra, hogy az ásatás lehet őségét és sikerét befolyásoló személyeket meg-
nyerje terveinek és segítségüket nyilvános emlegetéssel is kiérdemelje, illet-
ve 'megszolgálja. (Ilyen dolgairól maga is több tárcában írt.) Farkas Szi-
lárdot Móra többször is emlegeti, egyik regényében is szerepelteti, Léderer 
Arturt pedig, aligha véletlenül, a csókai ásatás anyagának könyvben való 
közzétételéhez is, mint mecénást, megnyerte. (Vö. Péter László:A rejtélyes 
csókai írónő . Üzenet, 1978. 616.) 

A csókai telep régészeti jellemzése és értékelése teljesen egyezik 
Móra más alkalmakkor megfogalmazott álláspontjával, véleményével. Föl-
tűnően Mórára vall az a módszer, ahogy a beszámoló megeleveníti, az 
újságolvasó számára érthet ővé teszi a régészeti anyagot. K őhegyi Mihály 
kutatásaiból (Móra Ferenc, a régész. Forrás, 1969. 4. sz. 36-38.) ugyanis 
tudjuk, hogy a régészeti anyagnak a néprajzival való kiegészítése, össze-
tevése és értelmezése mennyire Móra legfontosabb elvei közé tartozott 
— ugyanúgy, ahogy a Szegedi Napló beszámolója írójának i's. (Gondoljunk 
csak a beszámolónak erre a mondatára: „Az egyik lakásban egy, a másik-
ban három, egymással összeépített katlan volt, teljesen abban a formában, 
amilyenben a tanyák előtt ma is épülnek a katlanok.") 

Az egész beszámoló stílusa Móra újságírói stílusára vall, egyes 
fordulatai pedig föltűnően egyeznek vele. Móra pl. felsorolások végén el ő- 
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szeretettél használta a mivel szót — stb. értelemben. E sajátosság a be-
számolában is megvan: „ ... néha valósággal téglává égette s valószín űleg  
gallyakkal, szalmával, sással, mivel födte be."  

~ 

Móra Ferenc e beszámolójának régészeti, helytörténeti s 	közvetve  
-- irodalomtörténeti hasznosítása a további kutatás feladata. Mostani újra-
közlése talán ráirányítja a figyelmet a régész Mórára s akkor, remélhet ő-
leg, nem kell újabb Móra-évfordulót megélni ahhoz, hogy az ásatási naplók  

végre kiadóra találjanak. Móra régészhívei (K őhegyi Mihály, Kürti Béla  
s mások) bizonyára vállalnák a munkát.  

* Ezt az írást Móra Ferenc születésének centenáriuma alkalmából közöljük. 
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DURO PUCAR 

A SZABADKAI MUNKÁSMOZGALOM 
1924 ÉS 1929 KÖZÖTT 
VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

1942 és 1929 között Szabadkán éltem és dolgoztam. A körülmények ösz-
szejátszása folytán kerültem Szabadkára. Amikor 1924-ben, a feldolgozási 
kampány befejeztével elbocsátottak az eszéki cukorgyárból (ahol mint 
munkásbizalmit a gyár igazgatósága nem jó szemmel nézett), el kellett 
hagynom Eszéket, más munka után néztem. Szabadkát el őzőleg nem is-
mertem, noha volt onnan néhány ismer ősöm: Božo Nikolić  lakatossal és 
Vlado bátyjával, a kováccsal 1918 és 1921 között együtt dolgoztam a 
cukorgyárban. Vlado id ősebb ember volt, jó mester, abban az id őben 
a műhely munkavezetőjeként a cukorgyár alkalmazottja. Vele nem áll-
tam különösebben jó kapcsolatban, vele való kontaktusaim csak a leg-
szükségesebbekre szorítkoztak, mivel munkavezet ő  volt. Božóval viszont 
rendszeresen kapcsolatban álltam és rendszerint egyetértettem vele. A 
Božóval való barátságom sugallta, hogy Eszékr ől Szabadkára jöjjek és 
az ő  segítségével itt keressek munkát. Elképzelésem meg is valósult. 

Mikor Eszékről Szabadkára jöttem, már két éve párttag, négy éve 
szakszervezeti tag voltam. A szabadkai pártszervezettel Božidar Maslari ć  
elvtárs útján teremtettem kapcsolatot — ő  akkor Eszéken élt. Mielőtt 
Eszékről eljöttem, jelentkeztem Maslari ć  elvtársnál, elmondtam neki, 
hogy munka nélkül maradtam, Szabadkára készülök, hogy ott keresek 
munkát. Tőle tudtam meg, hogy Szabadkán működik a pártszérvezet, Do-
mány elvtársnál kell jelentkeznem, őrá — Maslarić  elvtársra — hivat-
kozva. Így is történt. 

A Dománnyal való találkozásom látszólag szívélyes volt, de szóba 
se került a pártszervezet vagy valamelyik pártsejt munkája, még kevésbé 
az én bekapcsolódásom valamelyik sejtbe. Így végz ődött első  találkozásom 
Dománnyal. Ma is élénken él emlékezetemben, mennyire elégedetlen vol-
tam ezzel a találkozással. Azt vártam, hogy Domány valamelyik elvtárs-
sal kapcsolatba hoz és így kapcsolatba kerülök valamelyik pártsejttel 
is. Ez azonban szóba sem került. Olyan benyomást tett rám, mintha Do-
mány bizalmatlan lett volna velem szemben, azért viselkedett olyan 
tartózkodóan els ő  találkozásunk alkalmával. Kés őbb értettem csak meg 
különös viselkedését: nem volt kihez irányítania. Szabadkán az id ő  tájt 
csak egyes kommunisták léteztek, de szervezett pártmunka nem folyt, 
pártsejtek sem voltak. A szabadkai pártszervezet vélt vezet ő i Domány, 
Tanka, Cséby és Zsigmond voltak. Én leggyakrabban Csébyvel és Tankával 
voltam kapcsolatban. 

Tudtam, hogy Matko Vukovi ć  párttag ( ő  a Mezőgazdasági Munká-
sok Szövetségének volt a tagja, a szövetség székhelye pedig Szabadka 
volt; Matko a Borba lapterjeszt ője volt, innen kapta a „Borbaš" fed ő-
nevet). A másik párttag ismerősöm Petar Francišković , a Mezőgazdasági 
Munkások Szövetségének titkára volt. Hogy Milan Varjaški párttag volt-e, 
nem tudom, de tény, hogy a leglelkiismeretesebb szakszervezeti funk-
cionáriusok egyike volt (a fémesek tagozatának és a helyi szakszervezeti 
tanácsnak is ő  volt a pénztárosa). Vasa Bogdanovot is ismertem (Pa-
licson lakott). Egy időben — Domány távollétében, míg Székely át nem 
vette ezt a munkát — ő  szerkesztette a Szervezett Munkást. Vasa Bog-
danovot 1929-ben letartóztatták — nem a május elsejei röpcédulák, vagy 
a becskereki lebukásból kifolyólag, hanem a Vörös Segély kapcsán. Ugyan-
ez 'év decemberében bíróság elé is állították és felmentették. Basch mér-
nök szintén egyike volt az akkori id ősebb párttagoknak, ő  is Palicson 
lakott. 
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Az értelmiségi párttagoknak ez a csoportja, mellyel Szabadkára ér-
kezésem után találkoztam, nem egy _kis ]étszámú, jelentéktelen csopor-
tosulás volt: többnyire ismerték egymást és gyakran találkoztak is; Bod 
narov, Cséby, . Cseh, az idősb Cséby, Zsigmond, Basch mérnök és felesége 
tartozott ebbe a csoportba. A másik mozgalmi csoport tagjai Berkes, 
Samu, Gubik, Darabos és Bogár voltak. A forradalmi magatartás nemi 
jellemezte egyik csoportot sem: megalkuvók, passzívak voltak; várni és 
senkivel sem ujjat húzni — ez volt az elvük. De igazságtalanok lennénk, 
ha egy kalap alá vennénk mindannyiukat; Vasa Bogdanov a Szervezett 
Munkás körül végzett időnként hasznos munkát — rövid ideig szerkesz-
tette is, gyakran írt cikkeket is a lapba. A Vörös Segéllyel is kapcsolat-
ban állt, emiatt le is tartóztatták. Az id ősebb Cséby tanár volt, gyakran 
tartott egészségügyi, ismeretterjeszt ő  és népművelő  előadásokat az ifjú-
ságnak, egyszóval hasznos munkát fejtett ki az ifjúság körében. Nincs 
tudomásom arról, hogy a diktatúra idején folytatta-e ezt a tevékenységét. 
Külön kell foglalkoznom Domány János személyével, aki közismert volt 
a kommunisták körében, a Szervezett Munkás felel ős szerkeszt ői megbí-
zását látta el, de ennek ellenére felületes, beképzelt, fegyelmezetlen volt; 
a szakszervezeti fórumok határozatait magára nézve nem tartotta kö-
telezőnek. A következő  példa ezt mindennél jobban szemlélteti: 

A Mezőgazdasági Munkások Szövetsége úgy határozott, hogy a 
KRESINTERN moszkvai kongresszusára Yetar. Franciškovi ćot, a szövet-
ség titkárát küldi. Domány, aki maga is' szeretett volna Moszkvába utazni, 
ebbe nem tudott belenyugodni. Moszkvában él a felesége — mondogatta —, 
látni szeretné. (Valójában orosz n ő  volt a felesége, akivel olyan rosszul 
élt, hogy elhagyta és visszatért Moszkvába.) Mivel Domány jó viszonyban 
volt Sima Markovićtyal, az lehetővé tette számára, hogy ő  utazzon Moszk-
vába a kongresszusra. Ott azután kész komédiát rendezett volt felesége 
körül. Az asszony hallani sem akart róla, Domány megpróbálta elérni, 
hogy ő  is Moszkvában maradhasson. Ezt az elvtársak nem hagyták jóvá, 
vissza kellett térnie Szabadkára. Emiatt a kommunistához nem méltó 
magatartás miatt kizárták a pártból, munkahelyét is elveszítette: a Szer-
vezett Munkás távollétében Bogdanov szerkesztette, kés őbb pedig a zom-
bori Székely elvtárs. 

Nem állítható tehát, hogy ebben az időben Szabadkán ne lettek volna 
képzett párttagok. Ellenkez őleg: mindezek az emberek, akikr ől szó volt, 
egy időben vezető  káderek voltak, de a kritikus pillanatban meginogtak. 
A pártszervezet fő  problémája éppen az volt, hogy a vezet őség csupa 
olyan emberekb ől állt, akiknek megfelelt a megalkuvó politika. Mivel 
Szabadkára jövetelem idején velük nem tudtam kapcsolatba lépni; a 
hozzám legközelebb állókkal teremtettem kapcsolatot, a m űhelyben. 

Miután munkába léptem a vasúti műhelyben, B. Nikolićtyal kezdtem 
beszélgetést. Ez annál könnyebben ment, mert már régebbr ől ismertük 
egymást, majd Kizur Istvánnal, akivel egy üll őn dolgoztam. Rövid időn 
belül pártsejtet alakítottunk — abban az id őben az egyetlent a műhely-
ben. Megpróbáltuk bevonni Krsti ćet és Sípost is, de ők abban az időben 
— és később sem, 1929-ig, letartóztatásomig — nem tanúsítottak érdek-
lődést a pártmunka iránt. 

Észak-Bácskának ebben a nagy városában viszonylag fejlett volt a 
szakszervezeti mozgalom. Különösen erős volt a Mezőgazdasági Munká-
sok Szövetsége. Ez egyike volt a mez őgazdasági munkások legerősebb 
szervezeteinek, de lehet, hogy éppen a leger ősebb volt. Nagy létszámú 
volt a fémmunkások szakszervezete is, ehhez tartoztak a vasúti m űhely, 
a kocsijavító műhely és a fűtőház munkásai is. A Független Szakszerve-
zetek tagságát az épít ők és a faipari munkások jól szervezett tagozatai 
és még néhány szakma dolgozói képezték. 

Ezeken a szakszervezeteken a tevékenység — f őként a Független 
Szakszervezeteké — a munkásotthonhoz kapcsolódott. Olyan gyülekez ő-
hely volt ez, melynek szűkös helyiségeiben jöttek össze a munkások: meg-
beszélések és viták folytak különböz ő  kérdésekről és akciókról, gyűléseket 
tartottak, el őadásokat rendeztek, a m űvelődési és sporttevékenység is 
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itt zajlott. Ennek a tevékenységnek a szervez ői az egyes tagozatok és a 
helyi szakszervezeti tanács volt. A szakszervezetek és a munkásotthon 
keretében amatőr közművelődési egyesület is működött, elég népes tag-
sága soraiban ott volt a kisszámú kommunista iš, főleg a fiatalok. A Mun-
kás Kultúrkör különösen a különböző  rendezvények előkészítésében tűnt 
ki, melyeket vasárnaponként vagy ünnepnapokon — így május 1-én iš —  
a munkásotthonban vagy másutt rendeztek. Gyakran szerepelt ezekben a 
műsorokban a Kultúrkör munkásdalárdája is. 

A szabadkai helyi szakszervezeti tanács magyar nyelv ű  munkásla-
pot is adott ki, a Szervezett Munkást, mely jelent ősen hozzájárul a szak-
szervezeti mozgalom er ősödéséhez, fejlődéséhez. 

A szakszervezetek és a soraikban m űködő  kisszámú kommunista elég-
gé eredményesen dolgoztak azon, hogy — a munkásvédelmi törvény értel-
mében — az állami vállalatokban és m űhelyekben szervezetten válasszák 
meg a munkásbizalmiakat. Ezeknek a jogait és kötelességeit az említett 
törvény szabályozta. Jogukban állt közvetíteni a munkásfelvételnél, a 
munkások jogainak védelme felett őrködtek, a napszám és a nyolcórás 
munkaidő  betartását is figyelték. A munkásbizalmiak útján juttatták el 
illetményköveteléseiket is az illetékesekhez. Ezek közül a követelések közül 
egyeseket a munkáskamara útján továbbítottak. A kamara, közismerten 
megalkuvó volta, a rendszerrel való úgyszólván kiegyezéses viszonya el-
lenére -- ha nehézkesen is — néha kénytelen volt ezeket a követeléseket 
továbbítani, hiszen erre a munkásvédelmi törvény is kötelezte. A fémešek 
tagozata különösen aktív volt ebben a tekintetben. A. vasúti m űhelyek 
munkásai, akik a Független Szakszervezetek tagjai voltak, gyakran kértek 
kihallgatást a közlekedésügyi minisztert ől is, a vasúti műhelyek mun-
kásainak a munkakörülmények javítását követelve. Ezekben a követelések-
ben rendszerint a többi vasúti m űhely — Zágráb, Niš, Belgrád stb. — 
dolgozóit is képviselték. 

Mikor a bérharcokról, sztrájkokról és a szabadkai munkások más 
megmozdulásairól beszélünk, tudnunk kell, hogy ebben az id őben Sza-
badka mint határváros az els ő  világháború után meglehet ősen mellőzve 
volt, ezt a különleges helyzetet az egész város megsínylette. Munkára 
általában protekcióval, máshonnan jött munkásokat és tisztvisel őket vet-
tek fel. A háború el őtt itt vasúti igazgatóság m űködött, melyet a háború 
után Újvidékre helyeztek át. Ezzel a tisztvisel ők nagy része munka nélkül 
maradt. Nagyobb részük el is költözött Szabadkáról, f őleg Pestre. A 
Zorka műtrágyagyár berendezéseit Šabacra vitték, minek következtében 
sok munkás itt is munka nélkül maradt. A Ferrum is beszüntette mun-
káját ;  ami tovább súlyosbította a helyzetet. A vasúti műhely, a kocsijavító 
és a fű tőház régi, egészségtelen műhelyeiben elavult, agyonhasznált fel-
szerelés volt. Ezekben a műhelyekben kizárólag gyorsjavításokat végeztek. 
Különösen nehéz volt a munka télvíz idején, mivel -- es ő tő l, hótól függet-
lenül — szabad ég alatt dolgoztak. Természetes, hogy ilyen feltételek 
mellett ez a munka nemigen vonzott senkit, ahelyett, hogy a munka tere-
bélyesedett, a munkások száma n ő tt volna, pont az: ellenkez ője következett 
be. A szakmunkások száma csökkent, ami arra késztette az igazgatósá-
got, hogy inasiskolát nyisson a szakmunkások pótlására. Ez volt az egyetlen 
ilyen nemű  iskola Szabadkán. Más okai is voltak annak, hogy az ípar 
és a kézművesség Szabadkán hanyatlani kezdett. 

A háború után Szabadka az ország harmadik legnagyobb városa 
volt, csaknem 100 000 lakossal. Később nemhogy pangás, hanem vissza-
fejlődés következett be. A háború után alig épültek itt új létesítmények; 
a Sever Villanymotorgyár volt az egyetlen. Az a néhány régi cég, a Rot-
mann, a Buchwald, a Hartmann és néhány kisebb nem nyújtott elhe-
lyezkedési lehetőséget a kínálkozó munkaer őnek. Az építőipar és a kis-
ipar sem voltak rózsás helyzetben. Szabadka lakosságának nagyobb része 
mezőgazdasággal foglalkozott, javarészt bérmunkásokként a gazdagabb 
földbirtokosok földjén. 

Ilyen környezetben és ilyen körülmények között, amikor az igazi pro-
letárréteg kisszámú, amikor a kispolgári felfogás bizonyos fokú naciona- 
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lizmussal és sovinizmussal keveredik, amikor hallgatólagosan az a véle-
mény alakult ki, hogy Szabadka csak átmenetileg tartozik Jugoszláviához, 
tehát ki kell nyugodtan várni az állapotnak a végét, az eredményes tár-
sadalmi-politikai munkát számtalan buktató és akadály súlyosbította. 

A. határ közelsége ebben az id őben nagyon érződött, és ez Szabadka 
fejlődésére is rányomta bélyegét. Közismert, hogy a világháború után 
Magyarország er ős forradalmi mozgalom színhelye volt. A magyar forra-
dalom. hatása Európa minden országára kisugárzott, az akkori SZHSZ 
állam uralkodó burzsoáziáját páni félelem kerítette hatalmába. Minden 
eszközt megragadott, hogy megakadályozza, lehetetlenné tegye a szakszer-
vezeti ;  de főleg a pártmunkát ebben a határmenti városban. A rendőrség 
és Szerbia más vidékeir ől ide irányított ügynökök hada rendkívül bru-
tálisan lépett fel minden-kivel szemben, akiben kommunistát vagy aktív 
szakszervezeti funkcionáriust véltek. Szabadka mint határ menti város 
a rendőrség, ügynökök és besúgók ellen őrzése alatt állt. 

Az elmondottakat ki kell m-ég egészíteni azzal, hogy 1924-re a rend-
szer stabilizálódott: minden — valamennyire is felel ősnek vélt — helyre 
rezsimhez hű  embereket állított — a műhely munkavezetőjétől kezdve 
a rendőrfőnökig —, akik hűségére számíthatott. Ezek kivétel nélkül 
ORJUNA- és SRNA-tagok voltak (ORJUNA — Organizacija jugoslovenskih 
nacionalista = Jugoszláv Nacionalisták Szervezete), még gyakrabban cset-
nikek, akik nemcsak a gyári munkásokkal, vagy a szállásokon dolgozó 
napszámosokkal nem vállaltak közösséget, hanem sokszor még ahhoz 
a munkához sem volt sok közük, amelyet végezniük kellett volna. De 
nem is ez volt a legfontosabb, hanem az, hogy mindannyian a rendszer 
hí. kiszolgálói voltak, minden igyekezetük arra irányult, hogy a nem 
kívánatos elemeket eltávolítsák helyükr ől és a legmesszebb men őkig se-
gítsék a rendőrséget ezeknek az üldözésében, letartóztatásában. 

Ez a programhangulat, a munkásmozgalom bels ő  gyengeségei, a meg-
osztottság is oda vezettek, hogy ebben az id őben nem voltak nagyobb 
akciók, melyeket a szakszervezetek vezettek volna. Ezel szemben egyes 
szakszervezeti tagozatok — a legális munkaformák lehet őségeit kihasz-
nálva . — igyekeztek olyan tevékenységet kifejteni, amilyent az adott 
körülmények között kifejthettek. A fémesek tagozata, melynek én is tagja 
voltam, egyike volt a legerősebbeknek, noha a Független Szakszervezetek 
tagozata mellett egy másik tagozat is volt — a reformisták irányítása 
alatt. Ez egy törpe tagozat volt, tagjai a Ferrum éš a Sever bizonyos 
számú munkása volt, ilyenek voltak a többi tagozatai is: a szabók, pékek, 
és mészárosok (élelmiszeripari tagozat). A. Független Szakszervezetek ta-
gozataként működő  fémes tagozat felölelte a vasúti m űhely, a kocsijavító 
és a fűtőház munkásait is. Képvisel őik részt vettek minden intervenció-
ban ;  melyet Milosavljevićnél, az akkori közlekedésügyi miniszternél esz-
közöltek, az ország többi vasúti m űhelyének képviselőivel együtt. Ezek 
az intervenciók elég gyakoriak voltak, de sohasem tudtuk hozzá meg-
nyerni. a kamara véd őszárnyai alatt működő , reformista szakszervezetek 
irányítása alatt álló fémes tagozatok támogatását. Ezeknek a tagozatoknak, 
éppúgy, mint a többi hozzájuk tartozó tagozatnak sem (pékek és szabók), 
nem volt álláspontjuk. Az ő  álláspontjuk tulajdonképpen a kamara, azaz 
Lazar Petrovi ćnak, a kamara megbízottjának álláspontja volt. Petrovi ć-
tyal gyakran folytattunk éles vitákat, melyeket rendszerint ő  provokált 
ki. Ezzel az volt a célja, hogy a rend őrségnek adatokkal tudjon szolgálni 
egyes emberekr ől: véleményükr ől, álláspontjukról az egyes id őszerű  helyi 
vagy általános politikai kérdésekkel kapcsolatban. Ezek a viták többnyire 
kárára voltak a Független Szakszervezeteknek. A rend őrség pontosan tá-
jékozódott a szakszervezeti tanács minden egyes tagjának és minden 
szakszervezeti vezet ő  álláspontjáról, neveiket is tudta. Turanov rend ő r-
főnök ezeket gyakorta beidézte kihallgatásra, letartóztatással és kitolon-
colással fenyeget őzött. Ezzel a megfélemlítéssel különösen egyes magyar 
emigránsokra tudott hatni, akik a Tanácsköztársaság bukása után me-
nekültek Jugoszláviába. Ők egyébként is a rend őrség állandó megfigyelése 
alatt álltak, egyesek közülük nagyon tartózkodóan is viselkedtek, nehogy 

405 



összeütközésbe kerüljönek á hivatalos szervekkel. Nyilvánvaló, hogy ez 
a teljes passzivitáshoz, 'a felszámoláshoz .vezetett. Passzivitásukkal még 
egyes hazai emberekre, szakszervezeti tagokra is hatottak, annál is in-
kább, mert közülük többen — mint a forradalom harcosai — az itteni 
szervezett munkások osztatlan rokonszenvét élvezték. 

A. Szabadkán működő  két szakszervezet közös akcióiról beszélni sem 
igen lehetett. Ez a megosztottság nem a szervezett munkásoktól eredt, 
hanem a munkáskamarából diktálták. A Független. Szakszervezetek több-
ször kezdeményeztek együttm űködést jelentősebb kérdésekben, de ezek 
a kezdeményezések ritkán vezettek eredményre. Szabadkai tartózkodásom 
egész ideje alatt tudtommal egyszer ünnepeltük csak meg közösen május 
1-ét, 1927-ben. A Független Szakszervezetek, a szociáldemokraták és a 
nyomdászok képviselőinek együttes ülésén született meg a határozat, hogy 
május elsejét ebben az évben közösen ünneplik meg. Az ünnepségre nyolc 
nappal előbb engedélyt kellett kérni a rend őrségtől, feltüntetve a kér-
vényben az ünnepség helyét, a szónok nevét és hogy mir ől fog az ünnep-
ségen beszélni. 

Az említett ülésen a nyomdászok képvisel ője feltételhez kötötte rész-
vételüket: a nyomdászok szervezete csak abban az esetben vesz részt 
az ünnepségen, • ha ott Lazar Petrovi ć  mond beszédet. Elmondta azt is, 
hogy ez egyúttal šzavatolja, hogy a rend őrség engedélyezi az ünnepi ülést, 
valamint hogy a jelenlev ő  rendőrök nem fogják feloszlatni az ünnepl ő  
tömeget. A nyomdászok képvisel őjének a szándéka nagyon átlátszó volt. 
Mindent jó előre megbeszéltek Petrovi ćtyal, és mi ezt jól tudtuk. Szá-
munkra viszont fontos volt, hogy sikerüljön az ünnepség, hogy minden 
munkás együtt legyen, hogy érezhessék: meg lehet találni a közös nyel-
vet, ha a munkásosztály érdekei úgy kívánják. Meg kellett értetnünk, 
hogy a Független Szakszervezetek nem valakinek a kirendeltsége — mint 
ahogy egyesek állították —, hanem a munkásosztály forradalmi szervezete, 
mely a jobb munka- és életfeltételekért küzd. Természetesen Petrovi ć  
beszédében megkerülte ezt az igazságot; ő  kizárólag május elseje, a 
munka nemzetközi ünnepe történetér ől. beszélt.. 

A rendőrséghez intézett beadványban a sétaerd ő t kérték az ünnep-
ség színhelyéül engedélyezni, a rend őrség azonban ezt a kérést elutasította; 
az ünnepség megrendezését csak zárt helyiségben engedélyezte, így azt 
egy moziteremben tartották meg, a rend őrségi ügynökök jelenlétében. Az 
elnöki asztalnál a három szervezet képvisel ői és egy rendőrügynök fog-
lalt helyet, a terem el őtt az ülés végéig rend őrök tartózkodtak. Az ülés 
után sokan felkeresték a sétaerd őt, hogy kifújják magukból az ülésr ől 
hozott borongós hangulatot. Itt úgy érezték magukat, mint az el őző  
években, amikor tilos volt a május elsejei gyülekezés. A rend őrök és 
az ügynökök ide is utánuk jöttek és ott tartózkodtak mindaddig, míg 
a munkások haza nem mentek. 

Abban az évben, mikor Szabadkára kerültem, a fémesek tagozatának 
évi közgyűlésén a tagozat titkárává választottak, egyúttal megválasztottak 
a tagozat képviselőjévé is a helyi szakszervezeti tanácsba. A tagozat el-
nökévé Božo Nikolićot, pénztárosává Milan Varjaškit választották. Mind-
hárman megtartottuk funkciónkat egészen a letartóztatásomig. 

Mi reggel 6 órától délután kett ő ig dolgoztunk, egyrészes munkaid ő-
vel. A munkaidő  után én rendszerint a munkásotthonba mentem. (Az ott-
hon udvarában volt egy kis fogyasztási szövetkezet, ahol élelmiszert is 
lehetett vásárolni. Gyakran el őfordult, hogy munkaid ő  után itt vettem 
valami élelmet.) Sokszor késő  éjszakába nyúló ülések tartottak ott, más-
kor a tagozat ügyeit intéztem. 

Szabadkai tartózkodásom utolsó évében ismerkedtem meg Đuro Đa-
ković  elvtárssal. Szabadkára jövetele teljes illegalitásban történt. Senki 
sem tudta, hogy miért jött és mit akar. Egy nap — mint rendesen — 
bementem a munkásotthonba a tagozat ügyeit intézni. Amint beléptem 
a helyiségbe, egy embert találok az íróasztal mellett üldögélve. „Mi az, 
elvtárs? — kérdezem, arra gondolván, hogy munkát vagy valami segítséget 
szeretne a tagozattól; ismeretlen ember, nem gondolhattam másra, mint 
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hogy valahonnan vidékr ől érkezett. — Munkát keresel?" „Nem — feleli —, 
azért jöttem, hogy lássam, hogy dolgoztok." „Mégis, honnan jöttél?" „Át-
utazóban voltam, gondoltam, betérek. Đaković  vagyok." Đaković  nevét 
már hallottarri, nem is kérdez ősködtem tovább. Most ő  kezdett el érdek-
lődni: hogy hívnak, mi a foglalkozásom, hol dolgozom, mit csinálok itt 
az otthonban. Feleltem minden kérdésére. A szakszervezetek munkája is 
érdekelte, a reformista szakszervezetek tevékenysége, tagságuk létszáma. 
Mivel ekkor már estefelé volt, mind többen érkeztek az elvtársak közül, 
ő  elköszönt és eltávozott. 

Pár hónappal kés őbb még egyszér találkoztam Duro Đaković  elv-
társsal, csak ekkor nem Szabadkán, hanem Zágrábban. Ez a második 
volt az utolsó találkozásom vele. 

1927 júliusának első  felében tartották meg a Jugoszláv Szakszerve-
zeti Szövetség Központi Bizottságának a kongresszusát Belgrádban, a Sla-
viján. Én a szabadkaiak küldötteként vettem részt ezen a kongresszuson. 
Ez volt első  találkozásom a szakszervezeti és pártmunkások nagy részével, 
akik az ország minden tájáról érkeztek. Ezen a kongresszuson teljes 
mértékben megnyilvánult a jobb- és a baloldal egymás közötti harca, 
egymás iránti türelmetlensége. 

Hogy az eltérő  nézeteket amennyire-annyira egybehangolják,, meg-
előzve azt, hogy a kongresszuson következzen be nézeteltérés, a kong-
resszus előestéjén megbeszélésre hívták össze a Központi Bizottság épü-
letébe (a Hilendar utcába) azokat a küldötteket, akik párttagok voltak. 
A jobboldal vezetője Sima Marković  volt, vele egy nézetet vallottak Buda 
Milutinović , a fémmunkások szövetségének titkára, Miodrag Manojlovi ć , 
a CMSOJ (Központi Szakmaközi Szakszervezeti Bizottság) elnöke, Milivoj 
Koljević , ugyanennek a bizottságnak a titkára, Mihailovi ć , és még néhány 
fiatalabb és kevésbé ismert párttag. A baloldaliak vezet ője Rajko Jova-
nović  belgrádi ügyvéd volt. Pavle Pavlovi ćot mindkét oldalról megtá-
madták, mivel a Független Szakszervezetek betiltása után mint a munkás-
otthon felel ős tulajdonosa az otthont átadta a reformistáknak. A zág-
rábiak egy csoportja, köztük Blagoje Parovi ć, Krndelj, Koleša, Pe čnik, 
Anka Butorac és mások, Rajko Jovanovi ć  véleményét osztották Sima Mar-
ković tyal és CMSOJ-vel szemben. A különböz ő  nézetek éles vitában jutot-
tak kifejezésre ezen a megbeszélésen, de egységes, szilárd álláspontot nem 
sikerült kialakítani. 

Ezt a pártértekezletet illegálisan hívták össze, de .a rend őrség is tu-
domást szerzett róla. A rend őrségi ügynökök az értekezlet egész tartama 
alatt ott keringtek az épület körül, de magába az épületbe nem jöttek 
be. Ez talponálló értekezlet volt: a keskeny helyiségben, ahol folyt, annyi 
párttag gyűlt össze, hogy egyszerűen nem volt hova ülni. De ez sem volt 
akadálya annak, hogy az ülés éjfél utánig elhúzódjon. óriási élmény volt 
számomra ez az éjszaka, melynek emlékei, éppúgy, mint a kongresszus 
ötnapos vitájában hallottak, jórészt még ma is élénken élnek emlékeze-
temben. Az értekezlet után Buda Milutinovi ćhoz csatlakoztam, és amikor 
Kosmajac mellett haladtunk el (aki még mindig az épület környékén tar-
tózkodott), megkérdezte Milutinovi ćot: „Miről vitatkoztatok ilyen sokáig?" 
— mire ő  szinte tréfásan odavetette: „Frakciót szervezek." Ez az odavetett 
félmondat — ha tréfásan is volt mondva, igaz volt. De az, amit Milutinovi ć  
ennek a hóhérnak (akinek kezéhez számtalan kommunista és más hazafi 
vére tapad) menet közben odavetett, a kongresszus ötnapos vitájában 
teljességében meg is nyilvánult. A jobboldali megalkuvók kitartóan rá 
akarták erőszakolni a kongresszusra (a rend őrök jelenlétében) opportu-
nista és szakadár nézeteiket. Mégis, a jobboldal minden er őlködése, hosz-
szan tartó és epés vitája és ellenállása ellenére is, a kongresszus a szak-
szervezetek helyes, forradalmi irányvonalát fogadta el. Az elfogadott ha-
tározatok a Független Szakszervezeteket az egységes front kialakítására 
irányították, a szervezeti forma az ipari szövetségek és a tagozatok lettek. 
Ezen az elven szervez ődött a mi szakosztályunk is, azaz a fémmunkások 
szabadkai tagozata. Tagságát nemcsak a fémmunkások képezték, hanem 
a többiek is: asztalosok, kárpitosok, f ű tők, mozdonyvezet ők — egyszóval 
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mindazok, akik ezekben a m űhelyekben dolgoztak. A kongresszusnak az 
a határozata, hogy a szakszervezeti munkát a f ő  iparágak legnagyobb 
vállalataira viszi át, nagy jelent őségű  volt a szakszervezetek tagságának 
tömegesítésére és szervezeti er ősödésére országszerte. Ekkor született meg 
a határozat a közművelődési, művészeti, művelődési és sportegyesületek 
szövetségeinek megalakításáról. Eddig ilyen szövetségek nem léteztek. A 
határozatok nyilvánvaló célja az volt, hogy a Független Szakszervezetek 
tagságát tömegesítsék, ami szemmel láthatóan nem illett bele a jobb= 
oldali megalkuvók terveibe; nekik inkább megfeleltek volna az apró, szét-
forgácsolt szervezetek, melyek éppen emiatt passzívak, nem képesek sem-
mi. hatásosabb akcióra a munkásosztály érdekében. A. jobboldali oppor-
tunisták azért próbálták ezt az irányvételt keresztülvinni, mert így nem 
kerültek volna összeütközésbe az uralkodó rezsimmel, amelynek viszont 
— mind a kizsákmányoló burzsoáziának, mind az uralkodó rendszernek — 
ezek a szervezetek kevesebb gondot okoztak volna. 

A. kongresszus előtt és az öt kongresszusi napon megnyilvánuló frak-
ciós harcok sok tanulsággal szolgáltak a párttagoknak, különösen a fiatal, 
áldozatkész, odaadó osztályharcosoknak, akiknek els ő  alkalommal itt nyílt 
lehetőségük megismerkedni a jobboldali megalkuvók nézeteivel és irány-
vonalukkal. Itt érthették meg, mit jelent ezek politikája és hova vezet. 
Ennek a felismerésnek köszönhet ő , hogy a kongresszus helyes határoza-
tokat hozhatott a forradalmi szakszervezeti mozgalom átszervezésével kap-
csolatban. A Független Szakszervezetek ezen határozatok alapján szer-
vezték át tevékenységüket, de a frakciós harcok — a párt soraiban epp-
úgy, mint a szakszervezetekben — tovább tartottak, egész a január 6-i 
diktatúráig, amikor a kormány határozatot hozott a Független Szakszer-
vezetek betiltásáról. 

Függetlenül a napról napra brutálisabbá váló terrortól, melynek a párt, 
a JKISZ és a szakszervezeti funkcionáriusok és aktivisták ki voltak téve, 
tovább folyt a röpcédulák és más kiadványok készítése és terjesztése, to-
vább írták a jelmondatokat a •diktatúra ellen, ugynevezett röpgy űléseket 
és illegális értekezleteket tartottak; egyszóval a párt és a JKISZ tagjai 
nem pihentek akkor sem, amikor Jugoszláviában a legsötétebb reakció és 
a fehérterror dühöngött a forradalmi munkásmozgalom felett. A párt 
minden diktatúraellenes akciójára a rend őrség és csendőrség tömeges 
razziákkal, letartóztatásokkal, kínzásokkal, gyilkosságokkal válaszolt. Már 
a diktatúra els ő  hónapjaiban meggyilkolták Đuro Đakovićot, a JKP Köz-
ponti Bizottságának szervez ő  titkárát, akit 1929. április 20-án, egy rend-
őrségi razzia alkalmával fogtak el He ć imovićtyal együtt a Bijena čka ces-
tán, Zágrábban. IIétnapi kínvallatás után a rend őrügynök — azon a 
címen, hogy a helyszínen állapítsák meg, hol lépték át a határt — ki-
vitték őket az osztrák határra, ott szökési kísérletet színlelve mindket-
tőjüket agyonl ő tték. 

A. KPJ Központi Bizottsága sajtószervében, a Klasna borbában a kö-
vetkező  nekrológot olvashattuk: 

„Đuro Đaković  — Niko Heć imović  — két név, mely a JKP történetében 
arany betűkkel lesz beírva Stanko Vul č , Alijagić , Zef Marko Ljus, Španac 
és a véres jugoszláv rezsim sok más áldozatának neve mellé. 

Vér és nagy áldozatok nélkül nem gy őzhet az új társadalomért ví-
vott harc, melyben nem lesznek elnyomottak, megalázottak, jogfosztóttak. 
Nekünk ezt tudnunk kell. Mi tudjuk is ezt. Mégis, minden alkalommal, 
mikor a kapitalista szörnyeteg — a rend őrség felfal egyet elvtársaink 
közül, fájdalom tépi szívünket, de megacélozza, még szorosabbra f űzi so-
rainkat és még kitartóbb harcra szólít. 

Ez év április 20-án, a kommunisták és politikailag gyanús elemek 
elleni razzia alkalmával a Bijeni čka cestán Zágrábban, a detektívek, a 
rossz hírű  Fistával az élen, letartóztattak két kommunistát, kett őt a leg-
jobb párttagok közül, Đuro Đaković  fémmunkást, a JKP szervez ő  titkárát, 
a Kommunista Internacionálé végrehajtó bizottságának tagját és Niko 
Hećimović  magántisztvisel ő t, a Jugoszláviai Vörös Segély titkárát. 
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Hétnapos borzalmas középkori inkvizítori kínzás után a zágrábi Glav-
njačában, a rendőrség mindkettőjüket kivitte az osztrák határra és ott 
meggyilkolta." 

(Klasna borba, 1929. évi 13-14. száma) 
Egymás után gyilkolták a kommunistákat. Nem sokkal Đaković  és 

Hećimović  megölése után Zágrábban letartóztatták és meggyilkolták Pajo 
Marganovićot, a JKISZ Központi Bizottságának titkárát. 1929. július 27-én 
Samoborban, a rend őrséggel vívott harcban elesett a JKISZ Központi Bi-
zottságának titkára, Mijo Oreški, Janko Miši ć, a JKISZ Központi Bizott 
ságának tagja és Slavko Oreški, a JKISZ Központi Bizottságának techni-
kai vezetője. Ugyanez év augusztusában Belgrádban letartóztatták Bracan 
Bracanovićot, a JKP Központi Bizottsága politikai bizottságának tagját, 
a JKP Szerbiai Tartományi Bizottságának titkárát, akit borzalmas kínzás 
után öltek meg. 1930-ban Crna Gorában a rend őrséggel vívott harcban 
esett el Marko Mašanovi ć , a KPJ Központi Bizottságának tagja. Ugyanez 
év júliusában Szarajevóban Marijan Baruhot, a KPJ Bosznia-Hercegovinai 
Tartományi Bizottságának tagját ölték meg, augusztusban Zágrábban a 
rendőrséggel való összecsapásban a JKISZ Központi Bizottságának titkárai, 
Pero Popović  Aga és Josip Kolumbo esnek el. Valamivel kés őbb, októ-
berben a 'zágrábi rend őrségi fogházban gyilkolják meg Risto Samardžić  
Rindát, a KPJ Központi Bizottsága politikai bizottságának tagját, harcban 
esik el Josip Debeljak és Josip Adamić , a JKISZ Központi Bizottságának, 
illetve horvátországi tartományi bizottságának titkára, ugyanebben az id ő-
ben gyilkolják meg Zágrábban Božo Vidas Vukot, a KPJ Központi Bizott-
ságának tagját. 

Hosszú volna a lista, ha fel akarnánk sorolni mindazoknak a bátor, 
odaadó párttagoknak és vezet őknek a nevét, akik a diktatúra idején Ju-
goszlávia-szerte a fogházakban, börtönökben, kínzókamrákban vesztették 
életüket. A felsoroltak csak a legkiemelked őbbek a január hatodikai dik-
tatúra áldozatai közül. De ha azoknak a nevét is fel akarnánk idézni, akik 
a rendőrségi fogházak kínzókamráit megjárták, hadseregnyi aktivista neve 
szerepelne a rezsim áldozatainak listáján. 

A tömeges letartóztatások már 1929 januárjában megkezd ődtek. Az 
első  lebukás Belgrádban történt, de csakhamar kiterjedt az egész országra. 
Itt röviden el szeretném mondani a vajdasági pártszervezet, azaz a becs-
kereke lebukás körülményeit, amelynek következményeként én is a rend-
őrség karmai közé kerültem, majd a többi elvtárssal együtt rabságba. 

1929 áprilisában Tanka értesített, hogy Zágrábba kell mennem ille-
gális röpcédulákért és egyéb május elsejei anyagért. Ezeket a röpcédu-
lákat és a többi anyagot Vajdaságnak szánták. Vasárnap a reggeli vo-
nattal Zágrábba utaztam, ott a megadott címen jelentkeztem a megbe-
szélt jelszóval (amire egyébként nem is volt szükség, mert az elvtársat, 
akivel találkoztam, már régebbr ől ismertem). Mali Černomerecen a KPJ 
akkori szervező  titkárával, Duro Đaković  elvtárssal találkoztam (ez volt 
második találkozásunk, a szabadkai munkásotthonban történt, 1928-beli 
találkozás után). Rövid beszélgetés után Đaković  elvtárs magával hívott 
— mint mondta, egy magánügyet kell elintéznie, közben pedig azt is 
lebonyolítjuk, amiért én jöttem. Ez az ő  magánügye abból állt, hogy be-
tért egy bádogos kisiparoshoz, akinél a fiát inasként akarta elhelyezni. 
Nekem ez azonnal úgy tűnt, hogy csak ürügy, szó sincs szakma tanulá-
sáról, hanem valószínűleg a bádogosnál volt az anyag, amit Đaković  ma-
gához vett és egy közeli mellékutcában, ahol várakoztam, nekem átadott. 
Mindez még délután lejátszódott, így én az esti vonattal elutazhattam 
Zágrábból. A vonatban ülőhelyemtől jó távol helyeztem e1 a csomagot, 
úgy, hogy szemmel tarthassam, de ha véletlenül átkutatnák a kocsit, 
és a gyanú bármi okból rám terel ődne, letagadhassam, hogy én hoztam 
be a csomagot a kocsiba. Mivel semmi ilyesmi nem történt, szerencsésen 
megérkeztem a csomaggal együtt Szabadkára. Hétf őn rendesen megjelen-
tem a munkahelyemen, senkinek sem t űnt fel távollétem. A csomagot 
viszonylag jól elrejtettem abban a rozoga épületben, ahol Huseli ćnél al-
bérlőként laktam. (Huseli ć  volt a vasúti műhelyben szervezett inasiskola 
munkavezetőj e.) 
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A röpcédulák, melyeket 1929. május : 1-re Vajdaság-szerte terjesztet-
tek;  és amelyek miatt egész csoportot tartóztattak le, kínoztak meg és 
ítéltek el, nem a szokványos nyomtatott röpcédulák voltak, hanem kisebb 
formátumú plakátok, karikatúrával. A plakát a királyi koronát ábrázolta, 
melyet belülről feltűrt ingujjú munkások vernek szét kalapáccsal. A ko-
rona körül néhány akasztófa állt, mindegyiken egy-egy felakasztott munkás ;  
a rajz alatt kédig a következ ő  szöveg: „Köztem és a nép között n.inc 
közvetítő ." Ezek Sándor királynak a január hatodikai diktatúra kihir- 
detése alkalmával mondott szavai. 

Miután Zágrábból visszatértem, üzenetet küldtünk Becskerekre, küld-
jenek futárt, akinek átadhatom a május elsejei röpcédulákat. 

1929 • egyik áprilisi napján (a dátumra már nem emlékszem) a mun-
kából hazatérőben várt rám egy elvtárs lakásom közelében. Miután tudta 
a megbeszélt jelszót, tétovázás nélkül átadtam a Zágrábból hozott anyag 
egy részét Mita Aleksi ćnek. Az anyag egy részét már el őzőleg átadtam 
Tanka elvtársnak a szabadkai pártszervezet számára. (Egyes opportunista' 
elemek szabotázsa következtében ezeket Szabadkán május elsejére nem 
ragasztották ki.) 

A május elsejei röpcédulák terjesztése kapcsán Becskereken töméges 
letartóztatásokra került sor. A letartóztatottak zöme nem aktív kommu-
nista volt, hanem olyan személy, akit a rend őrség még el őbbről szakszer-
vezeti aktivistaként vagy szociáldemokrataként tartott nyilván. Az els ők 
között tartóztatták le Jung Istvánt, Andrija Mihailovi ćot, Granićot, Pofin-
gert, vagy olyanokat, mint a provokat őr Barjaktarevi ć . 

A Sokol egyesületek kikindai találkozójáig, 1929. június 8--9-ig, a 
becskereki rend őrség csak a sötétben tapogatózott. Habár aktívan folyt. 
a nyomozás, s nagyszámú gyanúsítottat tartóztattak le, nem jutott a röp-
cédulák terjesztőinek nyomára. A kikindai találkozóra utazó Sokol-tagok 
hibájából és figyelmetlensége következtében bukott le az egész szervezet, 
nemcsak Nagybecskereken, hanem szélesebb körben is. Radivoj Davido-
vić  a vonatban felejtette táskáját, amelyben a sportfelszerelés mellett 
röpcédulák is voltak — ezeket abból a célból vitte magával, hogy Kikin• 
dán szétszórja őket —, ez lehetővé tette a rendőrségnek, hogy össze-
függésbe hozza a röpcédulák terjesztését a kikindai találkozón részvev ő  
Sokol-tagokkal, akiket nem volt nehéz azonosítani. Ekkor kezd ődött el 
azoknak a letartóztatása, akiknek valóban részük volt a röpcédulák ké-
szítésében, szállításában és terjesztésében. Ez alkalommal tartóztatták le 
Mita Aleksić  joghallgatót is. 

Aleksić  elvtársat megtörte az ütlegelés, a rend őri tortúra, amelyet 
nem tudott elviselni, és rám vallott. Igaz, hogy nem tudta a nevemet, 
de személyleírást tudott rólam adni, tudta, hogy kovács vagyok, nagy 
kezem van, és azt is tudta, hol lakom: A házigazdám a rend őrség kérdésére 
aztán minden egyebet elmondott — hogy hívnak, hol dolgozom. A rend-
őrségnek, mikor ez mind a tudomására jutott, nem volt nehéz megtalál-
nia azt, akit keresett. 

Amint bevittek a szabadkai rend őrségre, miután megkötöztek, né-
hány ütés után szembesítettek Aleksi ć  elvtárssal (akit a becskereki rend-
őrség e célból Szabadkára szállított). Aleksi ć  tétovázás nélkül szemembe 
mondta, hogy tőlem vette át áprilisban az anyagot (a plakátokat és a 
Proletert). Leírta azt a helyet is, ahol az anyagot átvette. Elmondta még, 
hogy nincs értelme a tagadásnak, mert az egész szervezett lebukott és a 
rendőrség mindent tud. 

Hiába próbáltam én a helyszínen mindent letagadni. Mondtam,, hogy 
ezt az embert, aki engem terhel, nem ismerem, soha életemben nem lát-
tam, hanem a kínzások miatt, melynek valószín űleg (sőt nemcsak hogy 
valószínűleg, hanem bizonyosan) ki volt téve, nem is tudja mit beszél 
— nincs magánál. Minél többet „filozofáltam", annál inkább n ő tt a rend-
őrügynökök, Laubring és Kraljev dühe. Aleksi ćet sürgősen eltávolították 
a..šzobából, és akkor - kezdődött az igazi vallatás, ami délután fél kett őtő l 
éjnek éjszakájáig tartott. 
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• Összeverve, félájultan: még . ugyanezen az éjjel .Aleksi ćtyal együtt egy 
rozoga, . öreg rendőrségi kordéra ültettek és elszállítottak a becskereki 
rendőrségre:. Ez az utazás, melyre még ma is :jól emlékszem, borzalma-: 
sabb volt, mint az egész rend őri tortúra, mint a só, amelyet a számba 
tömtek és mindaz, amit azon a napon és éjszakán átéltem. Valami hepe-
hupás úton. mentünk — hárman: egy rend őr, Aleksić  és én összepréselve 
a hátsó ülésen. Én csupa kék-zöld voltam, nagy fájdalmaim is voltak. 
Még rosszabb volt, amikor kih űltek a sebek. Ha csak hozzám értek, úgy 
éreztem, mintha ismét bikacsökkel vernének. De ez is elmúlt. Megérkez-
tünk — ki tudja, hány órás utazás után — a becskereki rend ő rségi fog-
dába. A fogda folyosójára löktek, amely már tele volt összevert embe-
rekkel. akik úgy feküdtek a betonpadlón egymáshoz préselve, mint a 
szardíniák. Nemcsak férfiak voltak itt, hanem néhány. n ő  is. A folyosón, 
velünk összezárva volt két rendőr is. Az ő  feladatuk az volt, hogy meg-
akadályozzák nemcsak azt, hogy egymással szót váltsunk, hanem még 
azt is, hogy egymáson segítsünk. Voltak, akik mozdulni sem tudtak, 
csak halottként feküdtek. Egyeseknek a talpán szétfoszlott a b őr. Különö-
sen Szervó Mihály (becskereki szabómunkás) volt szörnyen összeverve; 
képtelen volt felállni. Gyönge testalkatú, beteges, alig ötven kilós ember 
volt. Mindamellett hősiesen tartotta magát. Az ő  vallomása alapján, tudo-
másom szerint, senki se került rend őrkézre. đ  is egyike volt azoknak, 
akik mozdulni sem tudtak, de jaj volt azoknak, akik megpróbáltak rajta 
segíteni. Az ilyent úgy összeverték, hogy napokig ő  maga sem tudott moz-
dulni. Azok, akiket már előbb tartóztattak le és a .vizsgálaton túl voltak,. 
szerencsésebbek voltak:  tízesével bepréselték őket egy-egy cellába, ahol 
priccsek is voltak, és legalább nem voltak állandóan .a rend őrök szeme 
elő tt. 

Én ebben a börtönben maradtam egész december 1-ig, amikor cso-
portonként Belgrádba szállítottak bennünket, az államvédelmi bíróság 
Kajmakčalan utcai börtönébe. Itt voltam a tárgyalás idején, amire de-
cember folyamán került sor. 

A. május elsejei röpcédulák ügyének felgöngyölése valóban rajtam 
és az akkor már halott Đuro Đakovićon végződött, hiszen amikor engem 
letartóztattak, ő  már halott volt. 

Viszonylag könnyű  volt meggyőznöm a rendőröket, hogy a röpcédu-
Iákat Đuro Đakovićtól vettem át, mert jó személyleírást tudtam róla 
adni. Elmondtam, hogy jobb kezének egy ujja hiányzik és még néhány 
jellemző  adatot, ami elég volt a rend őröknek — de csak a röpcédulákat 
illetően. Persze nemcsak az érdekelte őket. Minél többet meg akartak 
tőlem tudni a szabadkai kommunistákról és a szabadkai pártszervezetr ő l: 
kivel voltam egy sejtben, hány pártsejt van Szabadkán, kik vannak ezek-
ben. Minél többet meg akartak tudni azokról az emberekr ől is, akik 
gyanúsak voltak stb. Az ilyen és hasonló vallatások Becskereken is foly-
tatódtak. Sok verést és egyéb tartúrát kellett elviselnem a megtagadott 
válaszokért. Azokat, akik gyanúsak voltak, letartóztatták; Kizurt, Tan-
kát, Nikolićot és Vasa Bogdanovot (akit a Vörös Segélyben való részvétel-
lel gyanúsítottak). Basch Endre és felesége kompromittálódtak, mert la- 
kásukon találták Kéri Rózát, aki a becskereki lebukás után náluk huzó-
dott meg. Ezért feleségével együtt Spanyolországba ment. A spanyol for-
radalom bukása után Franciaországban táborba került és meghalt. Cséby 
és Tanka emigráltak, Hedrich Károly is elmenekült, Spanyolországba . ke-
rült és harcosként esett el a polgárháborúban; Domány már korábban 
elhanyagolta a szakszervezeti munkát. Egyszóval Szabadka a diktatúra 
évében aktivistáinak nagy részét elvesztette, aminek negatív hatása vissza-
tükröződött mind a Független Szakszervezetek, mind a pártszervezet mun-
káján. A helyzet többé-kevésbé až egész országban ilyen volt. A pártszer-
vezetek úgy meggyöngültek, hogy a kisszámú párttagnak, akik nem ke-
rültek börtönbe, óriási er őfeszítéseket kellett tennie a pártszervezet meg-
őrzése és felújítása, a megszakadt kapcsolatok helyreállítása, az új veze-
tőségek létrehozása, illetve a lebukások és letartóztatások következtében 
csonka vezetőségek feltöltése érdekében. 
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A becskereki lebukás alkalmával elfogott kommunisták els ő  csoport-
jának tárgyalásán a belgrádi államvédelmi bíróság tizenkett őnknek 110 
évi börtönbüntetést mondott ki, amit a fels őbb bíróság még 14 évvel 
súlyosbított. Más szóval a tizenkét elítélt 124 évi börtönbüntetést kapott. 
Ezek a következők voltak: 

Mita Despotović  12 évi börtön 
Andrija Mihailović  12 évi börtön 
Jovan Trajković  12 és később még 2, összesen 14 évi börtön 
Ács Márton 12 évi börtön 
Szervó Mihály 10 évi börtön 
Mita Aleksić  10 és később még 2, összesen 12 évi börtön 
Márton Rozália 10 évi börtön 
Đuro Pucar 8 és később még 2, összesen 10 évi börtön 
Szőnyi Mihály 7 évi börtön 
Georg Funk 7 évi börtön 
Franjo Mor 6 évi börtön 
Radivoj Davidović  4, később 3, majd újabb 5, összesen 12 évi börtön 

A lebukások és a tömeges letartóztatások nemcsak hogy szétverték, 
hanem úgyszólván meg is bénították a pártszervezetek munkáját Vajda-
ságban 1929 közepétől. 1930 elején alakult csak meg a Tartományi Titkár-
ság, amely a vajdasági pártszervezetek újjáélesztésén és összekapcsolásán 
fáradozott. Ki volt ennek a titkárságnak a tagja, hogyan sikerült újra 
teremteni és kiszélesíteni a szabadkai pártszervezetet, hogyan került sor 
1934-ben az újabb lebukásra és ennek következményeként az újabb letar-
tóztatásokra Vajdaság-szerte — erre nézve nem tudnék határozott vá-
laszt adni. Annyit tudok, hogy 1930-tól kezdve megindult a vajdasági 
pártszervezetek újjászervezése, kapcsolatteremtése, beleértve Szabadkát is, 
de ez itt lassabban ment, mint az ország más vidékein, mert Vajdaságban 
(és Szabadkán is) elszigetelten folyt ez a munka. 

Emlékszem még abból az id őből, amikor raboskodtam, egy beszél 
getésre az újonnan elítélt elvtársakkal. Ezek — Szálai, Mor, Steinfeld 
(Stafi) és még néhányan — éppen arról beszéltek, hogy Vajdaságban és 
az ország más részein is újabb lebukások és letartóztatások történtek. 
A letartóztatások gyakran egyes elvtársak figyelmetlenségének, a kell ő  
éberség hiányának következményei voltak, máskor a letartóztatottakat 
megtörte a rend őri tortúra, elárulták illegális kapcsolataikat, rávallottak 
elvtársaikra, így a rendőrség újabb terhel ő  adatok birtokában ki tudta 
terjeszteni a letartóztatásokat. Külön szerephez jutottak a besúgók és a 
provokatőrök, akiket a rendőrség azzal a céllal igyekezett becsempészni 
a pártba, hogy rajtuk keresztül eljusson az aktivistákig és az egész párt-
szervezetig. Vajdaságra különösen jellemz ő  a Mészáros—Dunđerski ügy. 
1929 után Vajdaságban még két nagyobb lebukás történt, amelyek Sza-
badkát is érintették. Különösen az 1936. évi lebukás volt súlyos, amely-
ben az egész Tartományi Bizottság, valamint a körzeti és helyi bizott-
ságok több mint 120 tagja rend őrkézre került. Ez súlyos csapás volt a 
vajdasági pártszervezetre. Hosszú id őbe telt és sok erőfeszítésbe került, 
míg sikerült újjáéleszteni a vajdasági pártszervezeteket, megalakítani az 
új pártbizottságokat, ezeket kapcsolatba hozni egymással — lábra állítani 
a pártot. Ezekről a történésekről azonban valószínűleg más alkalommal 
lesz szó. 

SZóLLfOSY VÁGÓ László fordítása 
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ÉGTÁJ  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 2. 

A svájci remete, az író Szolzsenyicin a jelek szerint korántsem kelt már 
olyan érdeklődést, mint amikor emigránsként hagyta el hazáját, vagy az 
Ivan Gyeniszovics megjelenése és általános sikere idején. Akkor még a 
költőt ünnepelték benne, aki megalkuvás, de ugyanakkor hanger ősítő  pro-
paganda nélkül írta meg, amit körtönökben és internálótáborokban át-
élt. Egyszerű  és közvetlen előadásmódja a nagy orosz realistákra emlé-
keztetett ;  s maga a regény mindenekel őtt irodalom volt, s csak közvetve 
politika. Az is hatásában és nem a szándékában. Világsikerének is ez a 
magyarázata. Mint ahogy a Holt lelkek sem azért lett remekmű, mert 
abban Gogol leleplezte a cári Oroszország korrupt világát. 

Az ősszel, amikor hatvanadik születésnapját ünnepelte szigorúan 
családi körben, olvasom, nem volt hajlandó fogadni svájci magányában 
az amerikai újságírót, aki kénytelen volt az író szomszédaitól és ismer ő- 
seitől megszerezni a riportjához nélkülözhetetlen adatokat. Így írta meg, 
hogy Szolzsenyicin minden vasárnap templomba megy, ahol buzgón imád-. 
kozik, s aztán egy hétig nem látja senki. A riporter ezt az emberkerül ő  
magatartást a táboroknak tulajdonította, s eszébe se jutott arra gyana-
kodni, hogy az idegen kispolgári világban ugyancsak meg lehet minden 
oka az elzárkózásra. S hogy az amerikai újságíró kérdései el ől is kitért, 
aligha csak azért volt, mert nem szereti, ha magányában zavarják. 

Talán elege van belőle, hogy a különböző  nyugati rendszerek és poli- 
tikai pártok egyre őt idézik a maguk harcában. A legképtelenebb helyze-
tekben és a legellentmondóbb alkalmakkor. Tavaly nyáron például az 
egyik nagy londoni éttermi részvénytársaság kiszolgáló személyzete sztrájk- 
ba lépett. A pincérek kiálltak az üres éttermek bejárata és kirakatai elé, 
röpcédulákat osztogattak, melyeken négy nyelven panaszolták el, hogy 
az igazgatóság megtagadta méltányos béremelési követelésüket, s ezért 
arra kérik a vendégeket, bojkottálják a részvénytársaság éttermeit. Az 
egyik étteremmel szemben, közel a Trafalgar Square-hez szálfatermet ű  
rendőrök álltak a járda szélén fehér gumibottal és fehér trópusi sisakban, 
s néztek farkasszemet a sztrájkoló pincérekkel, miközben száz meg száz 
utcagyerek rendezett füttykoncertet és gúnyolta a rend őröket. 

Az esti nagy bulvárlap riportja már kommunista propagandát látott 
a pincérek bérmozgalma mögött és szemérmetlenül idézte Szolzsenyicin- 
nek egy ki tudja, honnan kiragadott mondatát, miközben egyetlen szava 
sem volt a pincérek éhbérér ő l. 

Most bizonyos gróf Hans Huyn könyvéről olvastam ismertetést. A 
gróf keresztény szocialista képvisel ő  a bonni Bundestagban és azzal vá-
dolja a kormánypárti szociáldemokratákat, hogy együttm űködnek a kom-
munistákkal. Maga a vád már megszokott, nem lep meg senkit. De hogy 
a szerző , aki Hitler diplomatája volt, szintén Szolzsenyicint idézi, s ezt 
a tényt a Frankfurter Allgemeinie négyhasábos cikke címében kiáltja 
világgá, már mégiscsak sok. 

Nem szeretem Szolzsenyicin újabb könyveit, kivéve néhány igazán 
šzép, s a kisregénye színvonalán írt novelláját. A Gulágokról szóló tör- 
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ténetei olyan vigasztalanok, hogy még csak felháborítani se tudnak, mert 
az ember, az olvasó nem tehet semmit, kiszolgáltatott és védtelen,' š 
az iszonyat er ősebb benne, mint a felháborodás. Ivan Gyeniszovics törté-
netét olvasva még ökölbe szorult a keze, most már csak menekülne. S 
ha ez polgári magatartás, kénytelen vagyok vállalni. 

Különben minden jelent ős író közpréda. Műveiből azt olvassa ki 
mindenki, amit akar. Szolzsenyicinnel is ez történik. Ha elbújik a világ 
elől, talán az is egyik oka, hogy másképpen nem védekezhet. De mintha 
az erőszak, az embertelenség sem lenne helyhez kötve, csupán az eszközei 
változnak koronként, ahogy a pusztító viharok nyugszanak meg itt, és 
száguldanak aztán amott, s utánuk csak a halál marad és az iszonyat. 

Auschwitz el őtérbe került. Nem Lengyelországban, ahol a turisták 
millióit vitték ki harmincöt év el őtt a gázkamrákhoz, hanem Németor-
szág „nyugati részlegében", ahogy egy levélíró új meghatározást alkalmaz 
a politikai térképen. Ahelyett talán, hogy azt mondaná: mindannyian 
felelősek vagyunk, az egész Németország. Kicsit esetleg felháborodva is: 
„Miért csak mi?" 

A. Der Spiegel a levelek özönét közli abból az alkalomból, hogy egy 
zsidóüldözést bemutató filmet vetítenek a német mozikban, s hogy a 
Fischer könyvkiadó egy új Auschwitz-regényt dobott a könyvpiacra. A 
levélírók kivétel nélkül elítélik a fasizmus b űneit. Legtöbbjük olyan friss 
felháborodással, mintha most hallottak volna el őször arról, ami Auschwitz-
ban és másutt történt. Főként fiatalok írnak elszörnyedve, s mélységesen 
elítélve a Harmadik Birodalom b űneit. El kell hinnünk, hogy iszonyatuk 
őszinte és igaz. Mert könnyen hihet ő , hogy az azóta felnő tt nemzedékek 
csakugyan nem tudtak a haláltáborokról, a gázkamrákról, ahol zsidók 
és nem zsidók millióit ölték meg. 

Ennélfogva persze nincs bennük b űntudat, csupán felháborodás. De 
az is kordában tartva, nem úgy, mint a vörös brigádok tagjainál, akik 
a másik végletbe esve apáikat megtagadva ártatlanokat se kímélnek. Csak 
egy levélíró érez személyes szégyent és b űntudatot. Egy Magyarországon 
toborzott SS-katona, aki azonban fiatalságára, tudatlanságára hivatkozva 
a •fölötteseire hárítja a felel ősséget, egy versb őlidézve parancs és fe-
gyelem. szoros összetartozását végül azonban hozzáteszi: „Mégis szégyel-
lem magam, hogy ugyanazt az uniformist hordtam, mint a hóhérok." 

És vannak, akik emlékeznek. Az áldozatok hozzátartozói. Vagy ma-
guk is áldozatok, akik valami csoda folytán túlélték a borzalmakat. Ezek-
nek sem a regény, sem a film nem mond eleget. A frankfurti Adolf Dia-
mant hiányolja, hogy a film nem tesz említést a szappanról, amelyet az 
elgázosított zsidók zsiradékából f őztek. És idéz egy sírfeliratot a hofgeis-
mari temetőből: „Egy darab szappan van itt elásva, melyet hatmillió 
testvérünk, Izrael fiainak teteméb ől főztek ... " És egy másik temetőrő l 
beszél, a frankfurtiról, ahol hatszáz zsidó öngyilkos sírját tartják nyil-
ván, olyan német állampolgárokét, akik az elhurcoltatás el ől önként 
mentek a halálba. 

Maga a regény nekünk, akik Debreczeni könyvét olvastuk, nem mond 
újat, csak legföljebb többet. A két könyv között azonban óriási az id ő-
beni különbség. Debreczeni negyvennégy nyarán került Auschwitzba, ami-
kor már valóban hülyének kellett lenni, ha valaki nem tudta, mi történik 
a német haláltáborokban, a villanyárammal telített szögesdrótok mögött. 
Akkor már rég túl voltunk Sztálingrádon, s a német „tervszer ű  elszakadási 
mozdulatok" állandósultak. Olaszország kiugrott, majd a német vezérkar 
egy csoportja merényletet ,  kísérelt meg Hitler ellen, s a csodafegyverekr ől 
szóló legvadabb propaganda se tudta elfojtani a gyanakvást, hogy a ten-
gelyhatalmak elvesztették a háborút. 

Szóval már csak a magyar zsidók voltak hátra, akik utolsónak, 
kapuzáráskor érkeztek. Az ember azt hihetné, hogy a tömeggyilkosok óva-
tosabbak lettek, hogy már magukra is gondoltak: mi lesz velük, ha vége 
lesz. De gyilkolni nemcsak diadalmasan, a gy őzelem mámorában lehet. 
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A félelem, a kétségbeesés bosszúja ugyancsak kiadja még egyszer utoljára 
a mérgét. Így történhetett, hogy az auschwitzi halálgyár — akárcsak a 
többi is — zavartalanul tovább üzemelt. S a német tömegek nem vettek 
tudomást róla. 

Nem akkor. Kés őbb sem. Mikor huszonhat évvel ezel őtt, 1953-ban 
Münchenből kimentem Dachauba, egy cukrászda volt a kisváros vasút- 
állomásával szemben. A cukrász feleségét ől érdeklődtem, messze van-e . 

a haláltábor. Nagy szemekkel nézett rám, mint aki nem tudja, mir ől van 
szó. Pedig az áldozatokat itt állították sorba, a cukrászdája el őtt, miután 
kivagonírozták őket. S amikor erre hivatkoztam, azt felelte vállat vonva: 
Es war halt Krieg! 

És miután akkor már megértettem, hogy a háború minden képzeletet 
felülmúló embertelenséget megenged, magamban igazat kellett adnom neki. 
Csak azon bosszankodtam már, hogy az ügyeletes rend őr figyelmét fel-
hívta rám, aki aztán az állomáson igazoltatott. 

A felelősség. A kérdés a háború befejezése óta ismételten elhangzik: 
ki a felelős a zsidók kiirtásáért? A fasiszták? Rendben van, ezt tudjuk. 
De ki még? A nácik nem voltak egyedül, és Hitler kész volt az alkura. 
Ső t, 1941-ig gázkamrák se voltak, s Hitler felszólította a szövetségeseket, 
vigyék ki a zsidókat Németországból. A világ gazdag zsidósága vegyen 
egy országot Észak-Amerikában vagy Kanadában, s ott telepítsék le a 
német zsidókat. Külföldi diplomatákkal tárgyalt, s kijelentette el őttük, 
hogy a zsidókérdésre úgy tekint, mint gazdasági kérdésre. Az Anschluss 
után, 1939 júliusában a francia Evian-les-Bains-ben harminckét ország 
részvételével menekültügyi értekezletet tartottak, mindenekel őtt a zsidó-
kérdésről tárgyalva, de semmiféle eredményre nem jutottak. Csehszlová-
kia, Magyarország, Jugoszlávia, Itália, Franciaország és Luxemburg tö-
megesen dobta vissza a határon átszökött ausztriai zsidókat. 1940 novem-
berében elhangzott Hitler hírhedt jelszava: „Madagaszkárba a zsidókkal!" 
És miután erre se jött válasz sehonnan, füstölni kezdtek a gázkamrák 
kéményei. 

Mindezt Eliahu. Ben-Elissar állítja, aki Hallgatólagos összeesküvés 
címmel könyvet írt err ől a fájdalmasan örök történelmi szégyenr ől. Könyve 
először Genfben jelent meg franciául, most pedig Izraelben ivrit nyelven 
hagyta el a sajtót, máris nagy feltűnést keltve, s éles vitákra adva alkalmat. 

Ez érthető  is, ha meggondoljuk, hogy a negyvenhat éves Ben-Elissar 
fontos személyiség Izraelben, lévén Begin miniszterelnök kabinetf őnöke. 
Az ellenzék máris megállapította: ha ez a felfogás a kormány nézeteit 
tükrözi —• minthogy a könyvhöz maga Begin miniszterelnök írt el őszót 
—, akkor minden ellenvetés nagyon meggondolandó. 

Ebből aztán már világosan kitetszik a könyv igazi célja. Ben-Elissar 
s az előszó szerzője nyomást akar gyakorolni az egykori szövetségesekre, 
hogy támogassák még határozottabban Izrael politikáját a megszállt arab 
területek vonatkozásában. „Ti is felel ősek vagytok a hatmillió zsidó ha-
láláért!" — kiáltja a könyv, az él ők, a megmaradottak érdekeiért küzdve. 
Hogy eközben mástól akarják kicsikarni a maguk „életterét", jelen eset-
ben az arab népektől, az már egészen bonyolulttá teszi a tragikus játsz-
mát .a világpolitika sakktábláján. 

Rolf Hochhut XII. Pius pápát is felel őssé tette a zsidók kiirtásáért. 
Drámájában azzal vádolta Krisztus helytartóját, hogy a maga részér ől 
nem tett meg mindent, nem tiltakozott elég hatásosan. Más kérdés már, 
hogy XII. Pius valóban mit tehetett volna, ha mégoly tiszteletkelt ő  er- 
kölesi nagyhatalom is a katolikus egyház feje. Az erkölcs a barbárságnak 
mindig is erőtlen ellenfele volt, a második világháborúban meg végleg 
eltűnt. Mintha még az emberi lelkiismeret is száműzte volna. 

Ez persze merőben polgári túlzás. Mert ha nem is csak a zsidókért, 
de mindenfajta embertelenség megtorlásáért harcoltak a fasizmus ellen 
a világ népei. Nem bocsátkoztak alkuba, amint azt most Ben-Elissar a 
szövetségesektől számon kéri. De milliók estek el azért, hogy legy őzzék 
a pusztító fenevadat. 
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„Vétkesek közt cinkos, aki néma ... ” — írta a magyar költ ő , s Ben- 
EliŠSar vádja kiterjeszthet ő  Mindenkire, aki hallgatott. Én itt érzem az 
igažságát annak a felfogásnak, amely csak a fegyveres harcot ismerte el, 
s minden mást a kényelmes passzív rezisztencia kategóriájába utalt. Mert 
váltak helyzetek és országok, ahol szólni, tiltakozni, a barbárságot nyil-
vánosan elítélni nem is lehetett, úgyhogy csak a fegyveres harc lehetett 
a tiltakozás alfája és omegája. Minden egyéb feltevés csak az irodalom 
lapjaira tartozik. És arra jó, hogy megossza a felel ősséget. Ben-Elissar 
könyve is ilyen célt szolgál. 

Chardint ünneplik. A kétszáz év el őtt meghalt francia fest őt, s ezen 
csak csodálkozni lehet. Az absztrakt piktúra és az informel korában. 
De a franciák mindig is szerették az ellentmondásokat. Mert miközben 
a párizsi lapok kritikusai elragadtatással írnak Chardin kiállításáról, a 
francia kultuszminiszter gálaest keretében, amelyen mindenki jelen volt, 
aki ma számít, átnyújtotta Victor Vasarelynek kormánya legnagyobb 
elismerése jeléül a becsületrend tiszti fokozatát. És ezt valószín űleg ugyan-
azok tapsolták meg, akiket a Grand Palais-ban Jean Simeon Chardin 
művészete ejtett ámulatba. 

Chardin a polgári egyszerűség szerelmese volt. Nem szenteket festett, 
mint olasz elődjei, a rokokó bűbáj is idegen maradt t őle, pedig fellépése 
idejében Watteau, fején a gyógyíthatatlan tüd őbaj mártírkoszorújával 
akkor jutott fel művészete zenitjére. Még élt, amikor a francia forrada-
lom kitört, de nem volt róla semmi mondanivalója. Diderot, az enciklo-
pédista ennek ellenére, vagy tán épp ezért, nagy varázslónak nevezte. De 
másfél századdal kés őbb Proust is úgy találta, hogy Chardin képei csak 
azért szépek, mert ő  maga is szépnek látta a világot. 

Ez, ha akarjuk bók, ha akarjuk, kritika, de mindenképpen a figye-
lem jele. És Chardin, aki hosszú élete végéig nem fogyott ki az új tár-
sadalmi rend, a polgári élet dicséretéb ől, megérdemelte ezt a figyelmet. 
Mert a maga módján ő  is lázadó volt. Abban a korban, amikor a művé-
szek nagy része főurak és szalonok körében kereste a témát, Chardin 
világa a konyha volt, s témája a csendélet. 

Ezzel lett nagy és teremtett iskolát hosszú id őre. A fácánnal, amely 
a roskadásig telt asztalról lógott le, s cs őréből csöpögött a vér. A nyúl-
lal, a fogollyal, minthogy szenvedélyes vadász volt, s miel őtt az elejtett 
zsákmányt feltették volna f őzni a konyhában, ő  hamar megörökítette. 
Csendéleteivel kompozíció tekintetében is példát mutatott. Ahogy elren-
dezte az asztalon a pohár vizet, a kosár földiepret, mellette a két szál 
fehér szegfűt s aztán a zsömlét. Mindez az ő  korában nem volt banális. 
Sőt, forradalmi újítás volt. Banális kés őbb lett, amikor műkedvelők és 
a leánypolgári növendékei utánozták kétszáz éven át, s a fejjel lefelé 
lógó fácán, a lelőtt nyúl — megüvegesedett szemével — minden kispolgári 
ebédlő  falán látható volt. 

De miközben Chardin az ő t körülvevő  hétköznapok világának ábrázo-
lására törekedett, ezt a végs ő  tökélyre emelt rajztudással tette. Per-
sze, a hajszálecset is ott volt mindig a keze ügyében, anélkül nem tudta 
volna a nyúl bajuszát életh űen kifenni, vagy portréin a szempilla fényét . 
visszaadni. Diderot-nak csak a színei ellen volt némi kifogása, helyen-
ként élesnek találta őket, mire Chardin megint csak egy hosszú id őre 
érvényes igazságot mondott: „Ki állítja, hogy színekkel festünk? Persze, 
szíri Is kell, de annál is lényegesebb az átélés." 

Felvetődhet a kérdés, hol volt ilyen sokáig? Mert ha sommásan -
szólnak valahol a francia festészet történetér ől, • Chardin-ről rendszerint 
megfeledkeznek. Mintha mindenki fontosabb volna, mint a csendélet és a 
zsánerkép nagymestere. Hogy hol volt? Nyilván magával ragadta az el-
süllyedt polgári életforma. Mintha csak a bécsi biedermeier újklasszi- 
cizrnusa hozta volna vissza egy id őreg főleg Waldmüller képeiben Chardin 
világát. Aztán arról se beszélt többé senki. 
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Pedig eközben volt egy titkos nagy csodálója, aki azt mondta: sze-
retné olyan frissen és hamvasan megfesteni az almát, mint Chardin. Ce-
zanne-nak hívták, akinek végül sikerült megbirkóznia az almával. Szeren-
csére nem úgy, mint eszményképének, hanem magához méltóan. 

Talán ezért lógnak most együtt képeik a párizsi Grand Palais ter-
meiben, azok közül is sokakat elb űvölve, akiknek pedig rajztudás, szín 
és átélés keveset mond. 

Irigylem Peter Ustinovot. Nem irodalmi sikereiért, melyekr ől, melles-
leg szólva, most hallok el őször. Nem is diplomáciai küldetéséért, bár 
nagyon szép lehet az ENSZ-ben a világ valamennyi gyerekének érdekeit 
képviselni. Megingathatatlan nyugodt fölényét irigylem, s azt a gátlás-
talan bölcsességét, ahogy a korról nyilatkozik, a világról, amelyben élünk. 
Ilyen egyszerűnek és magától értetődőnek csak az láthatja az élet csöppet 
sem egyszerű  dolgait és a kor eget-földet renget ő  ellentmondásait, aki 
megszokta a nyilvánosságot és az ünneplést. És Peter Ustinov, a közön-
ség kedvence, a filmsztár megszokta. 

De irigylésre méltó Poirot mesterdetektív megtestesít ője már a szár-
mazása miatt is. Azért, hogy nem kell sehova tartoznia, mert született 
világpolgár, akinek ereiben mint maga mondja, angol, orosz, francia, 
és német, de libanon és etióp, kis mértékben pedig olasz vér is csörge-
dezik. Peter Ustinov már ezért is mindenütt otthon van, s mindenfajta 
nemzetiségi kérdésnek magasan fölötte áll. 

De hát nem lehet mindenki olyan szerencsés, hogy hasonló szituá-
cióba beleszülessen, mint ő , a gyerekek és a nyomozó eszményképe. 

„A mai valóság — kezdi kinyilatkoztatását az obligát kérdésre vála-
szolva, hogy mi a véleménye a máról — bizonyos mértékben démodé. 
Olyan korban élünk, amelyben a tegnapel őtti dolgok már holnap el-
avulnak." 

Persze, nem a fegyverkezési versenyre gondol, amikor a tegnapi 
atombomba már ócskavasba való, mert az új sokszorosan hatásosabb. 
Peter Ustinovot és közönségét ez nem érdekli. A „gyerekek nagykövete", 
aki azonban a jelek szerint csak a mozilátogató gyerekeket képviseli, vá-
ratlanul így folytatja: „A társadalom gyorsan fejl ődik, új formákat ke-
res, tekintet nélkül arra, hogy az alap a régi marad. Azt hiszem, Agathe 
Christi életművérő l nem lehet elmondani, hogy démodé volna ... " 

A válasz, ha némelyeknek leesett is az álla t őle, mégsem volt várat-
lan. A detektívregény valóban nem megy ki a divatból, bármily gyor-
san fejlődik is a társadalom. Ezt a műfajt se háborúk, se forradalmak 
nem voltak képesek háttérbe szorítani, s Peter Ustinov tudja ezt. Nyil-
vánvaló, hogy •a jövőben is ezért bízik. Tapasztalataiból kiindulva, hiszen 
a Halál a Níluson, amelyben természetesen ő  játssza a detektívet, . már 
eddig nagyobb sikert aratott, mint a Háború és béke, ha százszor Tolsz-
toj írta. 

Csakhogy mintha már ez is közhelyszerű  volna, ahogy •én itt hábor-
gok, s Peter Ustinov közhelyeit próbálom kigúnyolni. Holott, mint mond-
tam, irigylem, talán épp azért, mert tudatában vagyok a ténynek, hogy 
közhelyek uralják a világot. Legújabb könyve memoárregény, bestseller 
és. várhatóan világsiker lesz. A negyvennyolc éves szerz ő  minden bizony-
nyal azt az életbölcsességet népszer űsíti könyvében, amelyr ől már szó 
esett, s széles ívben kerüli meg a kor nyugtalanító kérdéseit. A „társa-
dalom fejlődik", állapította meg, mintha ő  találta volna fel ezt az igaz-
ságot, s ebben a fejl ődésben neki is, meg Agathe Christinek, s ő t Poirot 
detektívnek is mindig meglesz a maga helye. Regénye épp ezért divatja-
múlt dolgokról szól, mert ami tegnap volt, démodé. 

Hogy holnap mi lesz, nem mondja. Talán ő  se tudja. Vagy nem 
akarja tudni sem ő , sem a közönsége. Hát nincs igaza? 

Módosítanom kell, amit mondtam: az írót is irigylem Peter Ustinov- 
ban. Az írót, aki félelem nélkül, játszi könnyedséggel és mégis bölcsen 
túlteszi magát olyan meddő  kérdéseken, mint az, hogy mi lesz holnap. 
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GÉRLOVICS SZILVESZTER ` 

A SZABADKAI VÁROSI MÚZEUM NUMIZMATIKAI 
GYŰJTEMÉNYÉNEK TÖRTÉNETE 

A Szabadkai Városi Múzeum numizmatikai gy űjteményének eredetét ku-
tatva, vissza kell nyúlnunk egészen a múlt századig. Ekkor jött létre ugyan-
is az a két jelentős közgyűjtemény, amelynek egy része az 1948-ban ala-
kult Városi Múzeumba került. Tekintettel e gyüjtemények egykori jelen-
tőségére, külön-külön szólnunk kell róluk. 

Mielőtt azonban ezt megtennénk, okvetlenül meg kell említenünk az 
egyik legkorábbi szabadkai vonatkozású adatot, amely az éremgy űjtés 
itteni hagyományát hivatott bizonyítani. Litterati Nemes Sámuel, híres 
erdélyi régiséggyűjtő , szenvedélyének hódolva a múlt század 30-as évei-
ben beutazta Magyarországot és 1838-ban Szabadkán is megfordult. A po-
zsonyi Századunk 1839-es évfolyamából, az utazásairól beszámoló „Antiqua-
riusi levelek"-b ől idézem a következőket: „Bajáról Szabadkára igyekeztem, 
s ott általadtam f őispányi helytartó ő  mlgnak (Nlukics Simon — G. Sz. 
megj.) azon ritkaságokat, melyeket Budáról hoztam. Ő  mlga, két nagy-
reménységű  kedves magzatai kedvéért, bokros foglalatossági mellett is, 
mindenféle tudományi dolgokat szeret, s már eddig is ritka képek és 
könyvek, gemmák, pénzek, oklevelek, conchák és hajdani fegyverekb ől 
egy oly gyűjteményt láthat Szabadkán az utazó, melyhez hasonlót né-
mely tartományokban föl nem talál."' 

A SZABADKAI FŐGIMNÁZIUM GYŰJTEMÉNYE 

A főgimnáziumban elsőként Kovács Vazul igazgató kezdte gy űjtöget-
ni a régi pénzeket és érmeket még a múlt század 50-es éveiben, de azok 
egy betörés alkalmával majdnem mind elvesztek.' 

Az 1874-75. tanévben Balás Imre latin és történelem szakos tanár 
a helybeli lapokban felszólítást tesz közzé, hogy „azok, kik egyes akár ö-
vagy középkori, akár pedig a legújabb korból való, de nálunk forgalom-
ban nem lévő , bármi ércb ől készült pénzek vagy érmek birtokában van-
nak, szíveskedjenek azokat gymnásiumunknak ajándékozni, vagy ha aján-
dékul nem adhatnák, jutányos áron átengedni" . 3  Balásnak sajnálkozva kell 
megállapítania, hogy a város közönsége részér ől elmaradt a várt támoga-
tás, de biztató a diákok buzgalma, akik a felhívás nyomán legtöbbet gy űj-
tenek és ajándékoznak. A diákság gy űjti össze azt a 4 forintot is, amelyen 
egy csaknem 150 darabból álló vegyes anyagot tartalmazó magángy űjte-
ményt vásárolnak meg. Balás a nyári szünid ő  alatt tanulói segítségével 
rendezi a gyűjteményt." 

A kezdeti kudarc nem töri le, tovább folytatja agitációját a helybeli 
lapokban. Az eredmény nem marad el. Az elkövetkez ő  évek gimnáziuma 
értesítőiben már örvendetes gyarapodásról kapunk hírt. Maga Balás jár 
elöl jó példával, a gimnáziumnak ajándékozván saját kis gy űjteményét.' 

A numizmatikai gyűjtemény kialakításában már 1875-ben egy lelkes 
támogatóra talál Iványi István személyében, aki ekkor kerül a f őgim- 
náziumhoz mint a német és latin nyelv tanára. A jeles történész, aki egye- 
bek között Szabadka város monográfiájának megírásával hívja fel ma- 
gára később a figyelmet, átveszi Balástól a numizmatikai gy űjtemény 
gondozását. A fáradhatatlan tudós 1915-ben err ől így ír visszaemlékezésé- 
ben: „A következ ő , 1882-83. tanévben a numizmatikai gy űjteményt is ma- 
gamra vállaltam, és egy új gyűjteményt is kezdtem, a régiségit, miután á 
magam utánjárásával szedtem össze az egyes tárgyakat, régi leleteket."' 
Azzal, hogy az eddigi régipénz- és érem gy űjtemény az új ággal gazdagodva 
numizmatikai és régiséggy űjteménnyé bővül, a főgimnázium e szertára 
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kis': múzeummá válik..Iványi mint- e szertár őre tisztségének els ő  évében 
jelentős eredményeket ér el. Kieszközli a vár ősi szerveknél, .hogy az eddig 
Halamban heverő  • pénzek elhelyezésére egy szekrényt vásároljanak. 1883 
tavaszán állítja fel a szekrényt a tanári szobában és - Tipka Antal tanár-
társa segítségével rendezi és fiókokban : elkülöníti• az • összegy űlt anyagot. 
Emellett tovább folytatja. a • Balás által: megkezdett gy űjtési akciót. Javas-
latára Heverda Mátyás igazgató - 1882 október .30-án kérvényt nyújt be- a 
Városi Tanácshoz,. a városi levéltárban hasznavehetetlenül hever ő  köny-
vek-'és érmek ügyében, hogy azokat a gimnázium könyvtára, illetve érem-
gyűjteménye számára átengedjék. A tanév végén, összegezve az addig ösz-
szegyűlt és az elmúlt iskolaévben beszerzett • régi. pénzeket és érmeket, azo-
kat országok szerint sorolja fel. Számos másodpéldány mellett 619 fajt 
számlál a gyűjtemény; 16 országból és az antik, világból. Éremb ől 34 faj, 
papírpénzből csak az 1848-49-es Kossuth-bankók vannak. Külön kiemeli a 
legrégibb pénzeket, így 3 darab római ast és a magyar pénzek közül Kálmán 
király egy denárát. 7  

A g:annázium numizmatikai gyűjteménye elsősorban oktatási célokat 
szolgált, olyannyira, hogy a későbbiek során évi 4%-ot írtak le annak érté-
kéből, elhasználódás címén. Ez magyarázza, hogy a gy űjtemény összeállí= 
tášában nem speciális, hanem általános szempontokat követtek, begy űjtve 
mindazt, amihez ajándékozás útján vagy jutányos vásárlással hozzájut= 
hattak. 

1882 december 27-én választja meg a város közgy űlése ideiglenes he-
lyettes tanárrá az akkor 23 éves Gohl Ödönt, aki kés őbb a numizmatika 
terén európai hírnévre tesz Szert.. Gohl saját gy űjteménnyel is rendelke-
zik; képesítéséhez híven —latin, 'görög és magyar nyelv — görög, római és 
magyar pénzeket gy űjt. Immáron tehát három képzett ember tekinti szív-
ügyének a numizmatikai és régiséggyűjtemény sorsát: Hála e szerencsés 
körülménynek, 1884 nyarán már 860 faj szerepel az évi jelentésben és a 
gyűjteményt részletesebben, uralkodók szerint dolgozzák fel.' 

Iványi 1883-ban belekezd Szabadka város történetének megírásába. A 
rendkívül sok időt igénylő  kutatómunka- miatt az 1883-84. tanévben Tip-
ka -  Antal latin és görög szakos tanárnak engedi át a-régiségszertár kezelé-
sét. •Iványi ideiglenes elfoglaltsága ellenére sem áll meg a munka: Balás 
Imre továbbra -is segít szervezni a gy űjtést a diákok körében, és 1885-ben 
már 907 fajt számlál az állomány. 10  Odaadó munkájáért a Városi Tanács 
július 19-én. hozott határozatában őt • tiszteli meg azzal, hogy képviselje 
Szabadkát a budapesti archeológiai kongresszuson. Kuluncsits József f ő-
jegyző , a közoktatási bizottság elnöke, Balás kiküldetését megindokló fo-
lyamodványában többek között annak következ ő  érdemeit hangsúlyozza ki: 
„Biztos tudomásom van arról, hogy Balás Imre f őgimnáziumi tanár nem-
csak megkezdője a régi pénzek, érmek és egyéb régiségek gy űjtésének, 
nemcsak saját.magángyűjteményét adta oda az intézetnek, hanem azóta is 
szakadatlan kitartással. folytatja e téren m űködését s az évenkénti szapo-
rodások legalább fele részben az ő  közreműködésével történnek.' 

- Amíg az 1885-86. tanévben túlnyomórészt duplumokkal szaporodik. • a 
gyűjtemény, addig a következ ő  • tanévben annál tetemesebb szaporodást 
könyvelhetnek el. Az ajándékozók közül kitűnik Szárits Károly földbirto-
kos, .aki egyebek között 4 db lengyel ezüst, 16 db magyar, 17 db német, 18 
db római, 7 db másnemű  pénzt, egy József nádor kis ezüstérmet 1845-b ő l 
és :egy Christianus (Braunschweig-Lüneburg) nagy ezüst emlékpénzt 1648-
ból, Jandek József irodaigazgató pedig egy I. Mátyás aranyforintot és egy 
II, Béla kori ezüstpénzt juttat a gimnáziumnak. 12  

Az 1887-88: tanévben Gohl Ödön veszi át a gy űjtemény kezelését. Fel- 
adatát azzal kezdi, hogy az anyagot újból rendezi, csoportosítja és leíró 
tárgymutatóval, látja el. Az érem- és pénzgy űjteményt érmek és pénzek, 
ezeket ismét országok és id őrend szerint osztályozza. Jelent ős gyarapodás- 
ról számol be, elsősorban .Balás Imre jóvoltából, aki nyugdíjba vonulása 
alkalmával 80 db fém- és 71 db papírpénzt adományoz. Gohl Mária az ak- 
kor még legelsőnek tartott magyar pénzt, I. István denárát ajándékozza. 13  

.Gohl 1888-ban és 1889-ben. felhívást. intéz más tanintézetekhez a fölös 
duplumok cseréje érdekében, de nincs nyoma annak, hogy e felhívás bár .= 
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milyen eredménnyel járt volna. A tanév végi kimutatás arra utal, hogy a 
tanulók kör-ében intenzív gyűjtés folyik. A helybelieken kívül egy távoli, 
Győrmegyei ajándékozóról is említés esik, név szerint Tamásy Lajosról, aki 
23 db ezüst- és 18 db rézpénzt küld 14  

Gohl már a szabadkai évek alatt, a gy űjtés mellett tudományosan' fog-
lalkozik a numizmatikával, amiről néhány rövidebb cikke mellett egy 
átfogó, először a főgimnázium 1893-94. évi értesít őjében közölt, A római 
birodalom pénzeiről című , csaknem 90 oldalas műve tanúskodik. Tehetsé-
gére felfigyelnek és 1894-ben felveszik a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
térium által szervezett olaszországi tanulmányút résztvev őinek sorába, 15  
1895. május 9-én pedig a minisztérium kinevezi a Magyar Nemzeti Múzeum 
Érem- és Régiségtára asszisztensének. Távozásával nemcsak a gimnáziumot, 
hanem az időközben általa kezdeményezett és vezetett Közkönyvtár és 
Múzeum Egylet múzeumát - is érzékeny veszteség éri. Utolsó leltári jelenté-
sében már 1416 fajt számlál a numizmatikai gy űjtemény 189 Ft 29 krajcár 
értékben. Saját maga 15 db különböz ő  fémpénzt és a szabadkai pénzjegy 
másolatából két példányt ajándékoz, Dévits Ferenc tanuló pedig 8 db római 
pénzt. Sikeres működéséért a városi közgyűlés június 10-én elismerést sza-
vaz meg.' 6  

Az 1895-96. tanévben Grohmann Vilmos görög és latin szakos rendes 
tanárt nevezik ki az éremgy űjtemény őrévé. Már ténykedésének első  évé-
ben kitűnik, hogy ha nem is olyan szakértelemmel, mint el ődje, de ugyan-
olyan buzgalommal szervezi a gyűjtést. A gyarapodás üteme némileg lassul, 
az adakozók leginkább az intézet tanárai és diákjai. Az ok nyilvánvaló: Az 
érdeklődés inkább a Közkönyvtár és Múzeum Egylet felé fordult. A kori-
kurrencia ellenére, Grohmann szorgalmának gyümölcseként, néhány való-
ban értékes példány kerül a gisnnázi.umba: Dévits Ferenc tanuló 1896-ban 
1 db arany, 2 db magyar ezüst-, 5 db ezüst- és 9 db római pénzt, 1897-ben 
Haverda Mátyás igazgató 1 db római császársági aranyat, 1900-ban Pollák 
Emil Kisszállásról egy 1577-t ől származó nagy szász ezüstérmet, 1902-ben 
pedig Handelsmann Leo nyug. tanító 52 db különféle fémpénzt, 4 érmet és 
egy 1663-ból származó angol papírpénzt ajándékoz." . 

1899 augusztusában elkészül az . új gimnázium•épülete és az egykor 
a mai régi városháza helyén állt épületb ől ide költözködik áz intézet. Groh-
mann nem sokáig élvezheti az új környezet- nyújtotta feltételeket, 1903 
tavaszán súlyos betegsége miatt nyugdíjba kényszerül és 1905 január 30-án 
meghal:'$ Utódjának, Bibó Bige György latin és történelem szakos tanárnak 
1593 fajta numizmatikai tárgyat ad át 459 korona 34 fillér értékben. 19-  Az 
állomány sokkal több darabot számlál, de a kimutatások nem jegyzik. a 
duplumokat. A másodpéldányokat feltehet őleg fel sem leltározták, vagy 
csak egy tartalékleltárba vezették be. 

Bibó Bige szertárőri tisztségének els ő  évében egyetlen példánnyal sem 
szaporodik a gyűjtemény. Az 1904-05. tanévben viszont 69 darabbal gazda-
godik az állomány, de ebb ől csak 17 db az új faj 2° Eltekintve Bibó Bige 
érdemeit ől, amelyet a Közkönyvtár és Múzeum Egylet felvirágoztatásával 
szerzett, a gimnáziumban már nem mutat fel ilyen eredményeket. 1914. 
április 1-én bekövetkezett nyugdíjaztatásáig egyetlen példánnyal sem gya-
rapítja a numizmatikai gy űjteményt és megmarad az 1905-ös 1610 fajnál. 
Ténykedéséből csak pénztartó és kartonlapok •beszedésére futja az 1906— 
1907. tanévben, 3 korona 10 fillér értékben. • 

1910. február 5-én a helyi lapok egy érdekes ajándékról számolnak be, 
amely a gimnázium éremgyűjteményének értekét az eddigi. négyszeresére 
emeli. „Telcs Ede, az újabb szobrászgeneráció legtalentumosabb tagja tud-
valevőleg a képzőművészeti állami nagy aranyérmet nyerte el s ennek 1908 
évi példányát ajándékozta most a gimnáziumnak, melynek egykor növérn 
déke volt." Z' A Városi Tanács a nemes gesztus tárgyában határozatot hoz, 
melynek értelmében „a polgármester úr felkéretik, hógy. Budapesten jár-
ván Teles Edének á város köszönetét személyesen sžíveskedjék tolmácsol-
ni"." A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1910: március 1-én •kélt 
magas rendeletével a nagylelkű  adományozónak elismerő  köszönetét fejezi 
ki. Érthető  a város éš a minisztérium magatartása, hiszen az aranyérem ér-
téke 1500 korona volt." 
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1914. március 29-én Szabó Batancs István latin és történelem szakos 
tanár veszi kezébe az érem- és régiségtár gondozását. Újabb anyagra nem 
tesz szert. Megjavíttatja a szertár szekrényzárait, amire 8 koronát ad ki. 
Tervbe veszi a gyűjtemény átrendezését, aminek alapján új leltárt szánóé- 
kozik összeállítani a következő  tanév végéig. 24  A tervbe vett leltározást a 
világháború kitörése hiúsítja meg. 1914. augusztus 1-én a gimnázium épü-
letét a katonaság lefoglalja és termeit — a tanári szoba és a szertárak 
kivételével — hadikórházzá alakítja 2 5  A tanítás a községi polgári fiúisko-
lában folyik tovább. Szabó Batancs 1916 májusában bevonul katonának. 

1918. június 5-én felszámolják a hadikórházat és a katonaság kiköltöz-
ködik az épületb ől. Június 10-én egy katonai és polgári személyekb ől álló 
bizottság a hivatalos visszavétel alkalmával jegyzékbe veszi az épületen és 
a fölszerelésben okozott károkat és hiányokat. Megállapítása szerint a 
numizmatikai és régiséggyűjteményt a katonák csaknem négyéves ottartóz-
kodása alatt semmilyen károsodás sem érte, tehát változatlanul érvényes 
az előző  évek leltári jelentése. 2ó 

November 20-án bevonultak a városba a szerb csapatok. A gy űjtemény-
nyel többé senki sem foglalkozik, olyannyira, hogy a változás utáni els ő  
gimnáziumi évkönyvben, amely 1923-ban jelent meg, már meg sem emlí-
tik a szertárak sorában. Kicserél ődik a tanári kar és senki sem akad, aki 
folytatná a több évtizedes gyűjtőmunkát. Csak ilyen közönyben történ-
het meg, hogy egy, a nagy múltú intézethez méltatlan ember tönkretegye 
azt, amit a világháború forgataga megkímélt. Lazar Čurč ićról van szó, aki 
Kragujevácról kerül a gimnáziumba mint francia és német szakos tanár. 
Itt gyors karriert fut be, hiszen 1929-ben már igazgatóhelyettes, majd 1932-
ig igazgató. Hiteles tanúk állítása szerint ő  tulajdonítja el nemcsak a gim-
názium, hanem az időközben odakerült Könyvtár és Múzeum Egylet numiz-
matikai anyagának szinte valamennyi értékesebb darabját. 27  

A SZABADKAI KÖZKÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM EGYLET GYŰJTEMÉNYE 

E jelentős közművelődési intézmény 1892. március 6-án alakult meg 
niint Közkönyvtár Egyesület. 28  Közkönyvtár és Múzeum Egyletre csak 1895 
decemberében változtatja címét,2 9  miután az Egyesület 1894. április 29-én 
tartott közgyűlésén határozatot hoznak egy városi múzeum alakítása érde-
kében, a meglévő  Közkönyvtár Egyesület keretén belül. 

Az, hogy az egyesületet múzeummal b ővítik ki, Gohl Ödön szorgos-
kodásának köszönhető . Mivel Gohl nem tagja az egyesület választmányá-
nak, nem vehet részt a gyűléseken és nem állhat ki személyesen a múzeum 
ügyéért. Ekkor beszervezi az egyesület legodaadóbb tagját, a könyvtárosi 
tisztséget betölt ő  Iványi Istvánt, aki az 1891 április 25-én megtartott vá-
lasztmányi gyűlésen indítványozza, hogy helyi érdek ű  „régiségi múzeumot" 
szervezzenek a könyvtár mellett. A tagság a javaslatot elvben elfogadja. 
Iványi felbuzdulva a biztatáson, akciót indít a helyi lapokban a régiségek, 
régi pénzek, ritkaságok beküldése érdekében. A begy űjtött anyagot addig 
a főgimnáziumban tárolja mígnem 1893 szeptemberében beköltözhet ővé 
válnak az egyesület helyiségei. Mindössze két szobáról van szó a mai ze-
neiskola épületében. E két szobát a Városi Tanács Váli Gyula mérnök köz-
benjárására bocsátja 1893. február 6-án az egyesület rendelkezésére. Iványi 
néhány tanuló segédletével átköltözteti a könyveket és a régiségeket. 

1894. április 29-én, az egyesület évi közgy űlésén Gohlt beválasztják a 
választmányi tagok sorába. Itt már személyesen is el őterjeszti indítványát. 
Határozatot hoznak, hogy Szabadkán megalakítják az els ő  múzeumot, 
melynek „1.) helybeli jellegű  történeti és népismereti, 2.) általában régiségi 
és 3.). természetrajzi osztálya" lesz. A múzeum vezetésével Gohlt bízták meg, 
egyúttal 100 forintot szavaznak meg a beszerzésekre. 30  A helybeli lapok si-
etve számolnak be a jelent ős eseményről, így a Szabadkai Hírlap nem kis 
büszkeséggel emeli ki, hogy Szabadka „csatlakozni fog a Budapesten Széll 
Kálmán elnöksége alatt megindult mozgalomhoz, melynek célja országszer-
te múzeumokat és könyvtárakat alapítani." 31  
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Gohl a választmány megbízásából a karácsonyi ünnepekre részletes 
és felvilágosító felhívást tesz közzé a helyi lapokban, amelyben a múzeum 
támogatására szólítja fel a város lakosságát. A felhívást követ ően mintegy 
200 db fém- és papírpénz gyűlik össze a múzeumban létesítend ő  éremgyűj-
temény számára 32 

Gohl tevékenysége a múzeumban rövid élet ű , mert már 1895 máju-
sában a Magyar Nemzeti Múzeumhoz kerül. Távozásakor az egyesület meg-
vásárolja a mintegy 2400 darabból álló, túlnyomórészt antik és magyar 
pénzt tartalmazó éremgy űjteményét 3 3  E jelentős šzerzeményről idézzük is-
mét Iványi visszaemlékezéseit: „Gohl Ödön tanártól szép numizmatikai 
gyűjteményt vásároltunk, melynek leltározását és rendezését Kovács Já-
nos és Schnaufer Ferenc VI. osztályú tanulók segítségével végeztem sze-
meim gyengesége dacára is." 34  Ez a vétel komoly alapot jelent a múzeum 
éremgyűjteményének a kifejlesztéséhez. Gohl gy űjteménye bizonyára szá-
mos duplumot is tartalmazhatott, mert Franki István 1899-ben megjelent 
ismertetésében az éremgy űjtemény állományát mindössze 1500 darabban 
állapítja meg35  

Gohl távozása után Iványi átveszi a múzeum őri tisztséget is, de szem-
baja miatt 1897-ben Bibó Bige Györgynek, a f őgimnázium tanárának en-
gedi át. A könyvtáros viszont Decsi István majd Bölcskei Lajos lesz. 3ó 
Bibó Bige nagy lelkesedéssel végzi munkáját, habár a város tespedt közö-
nyével neki sem sikerül megbirkóznia. 1899 nyarán részt vesz Budapesten 
egy archeológiai és numizmatikai tanfolyamon. 1901-ben közreadja az egy-
let állományának leírását A szabadkai Közkönyvtár és Múzeum Egylet 
könyvtárának és múzeumának jegyzése címmel. Itt részletes leltárt közöl 
az éremgyűjteményről is. Az érmék leírásában sajnos csak a kibocsátó 
állam, az uralkodó és a verési évszám meghatározására szorítkozik, de még 
ebben sem következetes. Többek között nem közli az érmek anyagát és ver-
dejelét, az érmeket és zsetonokat pedig csak szám szerint említi meg. A 
bántó hiányosságok ellenére is ez az egylet gy űjteményének legrészletesebb 
eddig ismeretes jegyzéke. Balogh Károly 1910-ben befejezett ugyan egy 
részletes leltárt, de az egyel őre még nem került elő . Arra viszont, hogy Ba-
logh leltáráig a tárgyakról semmilyen nyilvántartást nem vezettek, két for-
rásadat is utal. Bölcskei Lajos egyesületi ideiglenes múzeum őr, a Városi 
Tanácshoz intézett el őterjesztésében, a múzeumi állapotokat ecsetelve ki-
emeli, hogy: „Többször sürgetve kértem azon lehetetlen állapot megszünte-
tését, hogy a múzeum elég értékes gy űjteménye mindeddig leltározva nincs 
s így annak anyagáért semmi felel ősséget nem vállalhatok, pedig az egyes 
értékes tárgyaktól eltekintve pár ezer korona érték ű  ezüst- és aranypénz 
hever részint szekrényekben, részint a gy űjtőládákban." 37  Balogh Károly 
pedig, akit Bölcskei helyett bíztak meg a múzeum gondozásával, 1909. jú-
nius 3-án, a múzeum helyiségeinek felnyitásakor csalódottan állapítja meg, 
hogy az iratok között a múzeumra vonatkozólag ellenben semminem ű  lel-
tár nem találtatott". 38  

Miután nincs tudomásunk a Balogh-féle leltárkönyv hollétér ől, a gyűj-
temény tovább gyarapodásáról a korabeli sajtó és a múzeum pénzügyi 
jelentései révén értesülhetünk. 1903-ban pl. Vörös Ern ő , az állomás vendég-
lőjének bérlője 143 db régi pénzt ajándékoz, köztük számos távoli ország, 
India, Borneó, Ceylon stb. pénzeit 39  Ugyanebben az évben Szemáry János 
vendéglős 68 db különféle főleg római és régi magyar pénzt adományoz. 40  
A múzeum pénzügyi jelentéseib ől csak azokra szorítkozhatunk, amelyeket 
dr. Schulmann Imre muzeológus közölt, mivel a Városi Múzeum archívuma 
még rendezetlen. Ezek szerint 1903-ban a múzeum vásárol egy Anjou-házi 
aranypénzt 16 koronáért, Zsigmond Jánosnak egy török aranyért 12 koronát 
fizetnek, Jovan Poijakovičtól egy rendkívül értékes leletet szereznek meg, 
amely 13 db aranypénzt, 26 db tallért és 217 db dénárt tartalmaz, megvá-
sárolnak egy Ulászló aranyforintot és 7 db 1621-ben vert erdélyi aranyat. 
1904-ben vétel útján római, bizánci és magyar aranyakkal, valamint 13 db 
ezüstpénzzel gazdagodik a gy űjtemény. Az aranyakért 481, az ezüstökért 41 
korona 50 fillért adnak ki 4 1  Keserűen kellett a gyűjtemény rendezésekor 
megállapítanom, hogy mindezeknek az aranyaknak és talléroknak, a többi 
értékes darabbal együtt, id ővel nyoma veszett. 
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1902.szeptember 1-én megnyílik az egylet múzeumának kiállítása, amely 
minden vasárnap délelő tt 9 és 11 óra között volt látogatható."Z Tekintettel a 
múzeum gazdag éremgyűjteményére, bizonyáré érmeket is kiállítottak, bár 
erre vonatkozó adatot nem találtam. A szabadkai múzeumi élet fellendü-
léséről az Archaeológiai Értesít ő  is beszámol, kiemelve, hogy 1903 els ő  fé-
lében 381 db régiséget gyűjtöttek, a látogatók száma 6000 volt, az egyesü-
let taglétszáma pedig 210 fő .`3  

Sajnos sem a múzeum állományának örvendetes gyarapodása, sem a 
kiállítás sikere nem bizonyul elegend őnek ahhoz, hogy a Városi Tanács ko-
molyabban fontolóra vegye a múzeum sorsát. 1rIiába kesereg a sajtó hasáb-
jain Quidam (Bibó-Bige György — G. Sz.), hogy csak egy múzeum van Sza-
badkán és „bizony azt sem reszesítik kell ő  méltánylásban", 44  és hiába agi-
tál egy kultúrpalota építéséért, ahol a múzeum is méltó elhelyezést nyer-
ne, nem talál megértésre. „Múzeum? Van, de hol? Elrejtva egy kis mellék-
szobába, sötét, szűk! Ezt közművelődési célokra megnyitni nem lehet — 
ezt éppen localitása kényelmetlen, meg nem felel ő  volta miatt fejleszteni 
már nem lehet." 45  Nem is fejlesztik tovább, s őt 1903-ban megszüntetik a 
múzeumőri tisztséget is. 

Bölcskei Lajos végzi tovább a múzeum körüli teend őket is.46  1906-ban 
az egylet feloszlik és teljes vagyona a város tulajdonába megy át. A mú-
zeum gyűjteményének átadásakor Bölcskei 1906. január 9-én egy ideiglenes 
leltárt készít. Ebb ől kölzöm a numizmatikai gyűjteményre vonatkozó ada-
tokat: 

„Török és római pénzek 	  557 db 
Külföldi újkor 	  472 db 
Magyar és osztrák pénzek 	  700 db• 
Különböző  érmek 	  70 db 
Magyar papírpénz 48-49-b ő l. 	  21 db 
Külföldi papírpénz 	  21 db 

1000 darab még nem osztályozott érc- és papírpénz".A 7  
Bölcskei 1908-ig gondozza a gy űjteményt, és amikor díjazás nélkül 

nem hajlandó tovább megbízatását végezni, a Városi Tanács augusztus 12-
én Balogh Károly f őlevéltárosra bízza a további munkát.." Közben a múzeum 
anyagát Bölcskeinek át kell költöztetnie másik, alkalmatlanabb helyisé-
gekbe, mert a múzeum termeit az új városháza építése miatt lebontásra 
kerülő  polgári fiúiskola számára kell átengedni 4 9  A költözködést az érem-
gyűjtemény is megsínyli. „A Gohl Ödön, gymnasiumunk volt tanára által 
beszerzett és kiváló szakértelemmel rendezett nagy érem és pénzgy ű jte-
mény a legutóbbi hurczolkodás alatt egészen össze lett forgatva" — írja a 
Városi Tanácshoz intézett jelentésében Balogh. 57  

Balogh 1910 februárjában befejezi az egylet leltárát, amelyen a Váro-
si Tanács megbízásából csaknem fél éven át dolgozott. A kész leltár fe-
lülvizsgálatával dr. Dembitz Lajos polgármester-helyettest és dr. Milkó 
Izidor törvényhatósági bizottsági tagot bízzák meg. 51  Ez a leltár sem került 
még elő . 

Az új városháza után az egylet múzeumi gy űjteményének egy réšzét 
becsómagolják és a városháza III. emeletén, valamint a toronyban helye-
zik el, a többi anyag viszont továbbra is a mai zeneiskola épületében marad 
a könyvtárral együtt. 52  

AZ ÉREMGYÚJTEMÉNY SORSA A VÁROSI MÚZEUM 
MEGALAKULÁSÁIG 

Az első  világháború után a város az eddig raktárban hever ő  anyag ren-
dezésével Mijo Mandi ć  könyvtárost bízza meg. Miután az illetékesek a 
múzeumőr kinevezésén kívül semmilyen más hajlandóságot nem mutatnak 
a múzeum ügye iránt, Mijo Mandi ć  1923. augusztus 6-án lemond tisztségé- 
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ről és kéri, hogy a kellő  gondozás hiányában komoly károsodást szenvedett 
gyűjteményt adják át meg őrzésre a főgimnáziumnak." Mandić  kérelme min- 
den valószínűleg szerint csak a könyvtárral maradt múzeumi anyag átadá-
sára vonatkozik, a többi tárgy a városházán marad. A múzeumi tárgyak 
átadása feltehet őleg csak 1926-ban kerül sor. 1926. szeptember 10-én ugyan- 
is egy négytagú bizottság, amelynek Mijo Mandi ć  is tagja, egy mindössze 
másfél oldal terjedelmű  ideiglenes leltárt készít. A leltár utolsó, XIX. téte-
leként feltüntetik az éremgy űjteményt is ; . lakonikus rövidséggel közölve, 
hogy régi pénz is van („Stari kovaisi novac")." Mivel a bizottságban két 
könyvtáros is szerepel, valószín ű , hogy a jegyzék a gimnáziumba vitt anyag 
átadásakor készült. 

Múzeum nem létezik, az éremgyűjtemény mégis gyarapodik. Dr. Joco 
Milekić , a nemrég elhunyt ismert műgyűjtő  az 1930-as évek kezdetén az 
akkor személyes jóbarátja, Mijo Mandi ć  vezetése alatt álló városi .könyv-
tárnak adományozza a mintegy 1000-1200 darabból álló éremgy űjteményét. 
A gyűjtemény egy kis húszfiókos fekete szekrénykébe állt és túlnyomó-
részt római pénzeket tartalmazott. A szekrényke, amely ma is megtalálha-
tó a múzeumban, egy könyvszekrénybe zárva a könyvtár egyik zugában 
állt.” Nem ismeretes, hogy a könyvtár költözködései alatt a szekrényke is 
követte volna á könyveket, vagy a városházára vitték-e, mindenesetre tar-
tálmának zöme megmaradt. 

A második világháború alatt, 1943-ban a Szegedi Egyetem Régészeti 
Intézete lépéseket tesz a szabadkai múzeum újraélesztésére, de csak a fo-
todokumentációig és a lajstromozásig jut el." Ezek a Magyar Nemzeti Mú-
zeum Központi Adattárában őrzött dokumentumok Szekeres László régész 
szerint nem tartalmaznak a numizmatikai gy űjteményre vonatkozó ada-
tokat. 

A megszállás alatt a numizmatikai gyűjteményt meg a múzeum egyéb 
állományát is további károsodás éri. Számos tárgy t űnik el nyomtalanul, 
vagy pusztul el. A felszabadulás után a Vörös Hadsereg hadikórházat rendez 
be a tantermekben. A kórház felszámolásra 1945.október 8-án kerül sor, de 
a műtárgyak biztonsága még nem szavatolt. Az oktatásügyekkel foglalkozó 
részleg vezetője kénytelen panaszt emelni egyes szervezetek és a katonaság 
eljárása ellen, amelynek a még leltárilag át nem vett épületb ől különféle 
tárgyakat hordanak szét. A Városi Népbizottság Végrehajtó Bizottsága ek-
kor őrséget állíttat a gimnázium elé5' Innen számítva már biztonságban 
vélhetjük a még megmaradt múzeumi tárgyakat. 

A numizmatikai • gyüjteményről Luka Bašić , a gimnázium gondnoka 
érdekes adattal szolgált. 1945 tavaszán engedélyt kapott a hadikórház pa-
rancsnokától, hogy meglátogathassa a gondnoki lakásban él ő  szüleit: Szó-
rakoztató olvasmány után kutatva felment a lakás padlására és ott az if-
júsági könyvtár összedobált kötetei között egy nagyobb agyagedényben 
kb. öt-hat kilónyi ömlesztett állapotban lév ő  régi pénzt talált. Amikor egy 
év múlva véglegesen hazatért, a padlás már ki volt takarítva.'$ A• jelek 
szerint ez lehetett az, ami a gimnázium gy űjteményéből megmaradt és 
amely a múzeumba került. 

A múzeum létrehozásának kérdése hamar fölvet ődik, elsősorban dr. 
Schulmann Imre, Horovic Endre, dr. Matija Evetovi ć  és Ivan Rudić  jó-
voltából. Horovic Endre különösen akkor válik az ügy pártolójává, amikor 
a. Népi Javak Igazgatósága egyik raktára ellen elkövetett betörés nyomán, 
mint a népbizottság felelős tisztviselője, a helyszíni szemle. alatt Vojnits 
Oszkár néprajzi hagyatékára és egy kisebb szétszórt numizmatikai gy űj-
teményre bukkan 5 9  A Népi Javak Igazgatósága raktáraiban els ősorban az 
elhagyott és rekvirált ingóságokat őrizték, ezért valószínűnek látszik, hogy 
Horovic Endre Dománszki Jen ő  elkobzott gyűjteményére akadt. Ez a 
gyűjtemény képezi az alkotó múzeum éremgyűjteményének alapját. 

A Városi Múzeum megalakítására 1948. április 24-én kerül sor' és 
már a köztársaság napja tiszteletére, november 29-én a volt Raichl-palotá-
ban, a Lenin park 7. sz. alatt megnyitja els ő  kiállítását. A Raichl-palota 20 
évig nyújt otthont a- múzeumnak. A városi Múzeum 1967 tavaszán, az egy-
re nagyobb gondot okozó helyszűke miatt költözködik át jelenlegi helyére, 
a régi városháza épületébe. 
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A NÚMIZMATIKAi GYŰJTEMÉNY JELENLEGI ÁLLOMÁNYA 

A numizmatikai gyűjtemény, amely a fémpénzek mellett a papír-
és szükségpénzeket, érmeket, plaketteket, kitüntetéseket és jelvényeket 
is magában foglalja, csaknem 10 000 példányt számlál. Ezenkívül mint-
egy 5000 db felesleges harmadpéldányt is tartalmaž. A gy űjtemény az egy-
köri főgimnázium és a Közkönyvtár és Múzeum Egylet anyagának ma-
radványai mellett — néhány kisebb tételű  ajándékozástól és vételt ől elte- 
kintve — a következő  egységekből tevődik össze: 

Dr. Joco Miletić  gyűjteménye, amely kb. 1000-1200 dárabot számlál, 
túlnyomórészt római pénz. Az 1930-as évek kezdetén ajándékozta a 
Városi Könyvtárnak. Egy húzfiókos, numizmatikai célokra gyártott 
szekrénykében állt. 
Dománszki Jenő  gyűjteménye, amely mintegy 2000 darabból áll, ebb ő l 
kb. 30% görög, római és bizánci, 70% vegyes, els ősorban XVI—XIX: 
századi német, magyar, osztrák és olasz pénz. Feldolgozásuk el őtt az 
érmék mintegy 60, kék vászonnal bevont fatáblára voltak feler ősítve 
és alattuk kis címkén szerepeltek a pénzre vonatkozó legszükségesebb 
adatok. Ez a gyűjtemény a felszabadulás után, hatósági rekvirálás 
útján került a múzeumba, mivel tulajdonosa a háború alatt ellenséges, 
németbarát magatartást tanúsított.' 
Dr. Frey Imre hatalmas gy űjteményéből mintegy 2000 darab, amely 
kb. 1200 db középkori magyar, 570 db II. Rákóczi Ferenc egy- és tíz-
polturás, valamint kb. 200 db Hasburg-házi magyar veretet tartal-
maz. Ezt az anyagot 1959-ben vásárolta meg a Múzeum dr. Frey Imre 
özvegyétől 60 000 dinárért. A neves gy űjtő  kis papírtasakokban tá-
rolta pénzeit. A tasakokon olyan alapossággal tüntette fel a pénzek 
adatait, hogy az még az igényes múzeumi feldolgozás követelményei-
nek is megfelel. A gyűjtemény nem tartalmaz tallérokat és aranyakat, 
de ennek ellenére is a múzeum éremgy űjteményének legértékesebb 
részét képezi. 
Mirnics Béla gyűjteményét, amely mintegy 1000 db különféle, f őleg 
XIX—XX. századi osztrák—magyar, magyar, szerb és jugoszláv fém-
és papírpénzb ől, valamint nagy mennyiségű , túlnyomórészt régi jugo-
szláv és magyar tömegpénzb ől állt, 1975 novemberében vásárolta meg 
a múzeum a Kosovói Bank támogatásával 14 000 új dinárért. A fém-
pénzek érdemi része három műanyag fóliás pénztartó albumban és kis 
műanyag dobozokban állt. A papírpénzek is három m űanyag albumot 
töltöttek meg. 
A múzeum megalakulásának éveiben dr. Prokes Mihály egy kicsi, de 
annál értékesebb válogatást ajándékozott a mái -  Európa-szerte ismert 
gyűjteményéből. Az ajándék mintegy 160 db középkori magyar, f őleg 
Árpád-házi érmét tartalmazott 62 

A numizmatikai tárgyak gyűjtésével párhuzamosan a fei; olgozáshoz 
elengedhetetlenül szükséges a szakirodalom beszerzése. E téren a mú-
zeum, az antik pénzekkel foglalkozó részletes katalógusok hiányától elte-
kintve, kielégítőnek mondható szakkönyvtárral rendelkezik. A könyvek 
közül — már eleve bibliofil értékük miatt — említésre méltó dr. Réthy 
László Corpus Nummorum Hungariae című  kétkötetes munkája, amely 
a középkori magyar pénzeket dolgozza fel; Hóman Bálint Magyar pénz-
történet 1000-1325 c. munkája dr. Frey Imrének dedikálva; dr. Ć iro 
Truhelka Slavonski banovci 1897-ből; Érdy János A Boszna és Szerb régi 
érmek 1857-ből; dr. Frey Imre kéziratos katalógusa, amelyben Erdély és 
Európa pénzeivel foglalkozik; Milan Rešetar Dubrovačka numizmatika 
mindkét kötete egybekötve, Sima Ljubi ć  Opis jugoslovenskih novaca štb. 
A folyóiratok közül igen értékes a Magyar Numizmatikai Társulat lapjá-
nak, az 1902 óta megjelenő  Numizmatikai Közlönynek a teljes sorozata 
és a zágrábi Numizmati čke vijesti összes évfolyama. 

• A múzeumba került éremanyag meghatározását Horovic Endre fél- 
kérésére a negyvenes évek végén dr. Prokes Mihály vállalta Vidakovi ć  

425 



Magda tanítónővel egyetemben. Munkájuk els ősorban a viszonylag ren-
dezett pénzekre, tehát a Dománszki- és a Mileki ć-féle gyűjtemény cím-
kézésére irányult. A numizmatikai tárgyak leltározását el őször dr. Matija 
Evetovié nyugalmazott gimnáziumi igažgató végezte, de .ez csupán . ad-
minisztratív jellegű  volt, mell őzte a feldolgozást. Az els ő , kizárólag nu- 
mizmatikai célokra szolgáló leltárkönyvet Szekeres László régész kezdte 
el vezetni még egyetemista korában, 1955. január 4-én és a következ ő  év 
március 10-én az 1979. számig jutott. A leltározást nem végezte folyama 
tosan, mert a következ ő  leltározásra csak 1959-ben került sor. Ekkor..a 
Frey-féle Rákóczi-gyűjteményt vezette be, míg egy újabb leltározási akció 
során 1962-63-ban a papírpénzek zömét is feldolgozta. 

Jómagam 1975 februárjában kezdtem tiszteletdíjas állásban, mú-
zeumi külmurtkatársként végezni az éremgy űjtemény rendezését. Els ődle-
ges feladatként a különböz ő  helyen és módon tárolt gy űjteményt kellett 
összevetnem a leltárkönyvben foglalt adatokkal. Az 1955-56-ban végzett 
leltározás sok esetben pontatlan feldolgozásról tanúskodott, ezért szám-
talan kiigazítást kellett eszközölnöm. A pénzeket az 1967-es költözködés 
során felforgatták és csak aprólékos munkával sikerült az összekevert lel-
tári darabokat megtalálnom. Jóllehet csaknem 12 évig — az utolsló lel-
tározástól számítva — senki sem viselte gondját a gy űjteménynek, az el-
lenőrzés befejezésekor szinte elenyész ő  hiányt állapíthattam meg. 

A pénzeket különböző  méretű  kis papírtasakokba helyeztem, feltün-
tetve a tasakokra a szükséges adatokat. Az eddig szétszórtan hever ő , vagy 
rekeszes fiókokban, illetve táblákon szögek közé ékelve tárolt pénzek 
most egy szekrényben, leltárszám szerinti sorrendben, fadobozokban állnak. 

Miután pótoltam a korábbi leltározások hiányosságait, november 
6-án a 2467-es leltárszámmal kezdtem el a még feldolgozatlan anyag be-
jegyzését és 1976. július 27-én a 3979. számig jutottam. A már leleltározott 
antik anyag ellenőrzését — mintegy 700 db —, illetve a még feldolgo-
zatlan darabok leltározását, megfelel ő  irodalom, katalógus hiányában 
még nem végeztem el. Összesen kb. 900 numizmatikai tárgy áll még lel-
tározatlanul, fő leg antik, modern és papírpénz. 

A viszonylag rendezett gy űjtemény lehetővé tette, hogy 1976. decem-
ber 21-én a múzeum egyik különálló termében sor kerüljön az els ő  nu-
mizmatikai kiállítás megnyitására. A pénz története Észak-Bácskában 
címmel mintegy 350 fém- és papírpénz mutatta be a vidék pénzforgalmá-
nak történetét. Az eredetileg három hónaposra tervezett kiállítás állandó 
jellegűvé vált és jelenleg is szerves részét képezi az állandó kiállításnak.ó 3  

A TOVÁBBI FEJLŐDÉS ÚTJA 

1977 novemberében a 3979-es számmal lezárták a régi leltárkönyvet, 
mert a tartományi szabályzat alapján ezentúl minden vajdasági múzeum-
ban egységes módon kell a leltározást végezni. E szabályzat értelmében 
minden egyes numizmatikai tárgyról, az új leltár készítése mellett, egy-
úttal külön e célra készült nyilvántartási lapot is kell vezetni, amelyre 
a szükséges adatokon kívül a tárgy fényképe is rákerül. Ennek a mun-
kának az elvégzése néhány évet igényel. 

Egy ilyen átfogó leltározás még önmagában nem elegend ő  ahhoz, 
hogy a gyűjteményt rendezettnek tekinthessük. Okvetlenül szükség mu-
tatkozik egy, a jelenleginél biztonságosabb, numizmatikai anyag tárolá-
sára alkalmas szekrény beszerzésére, amely lehet ővé tenné a gyűjtemény 
szakszerű , áttekinthető  elrendezését. Módot kell találni, hogy a könnyen 
pusztuló pénzeket miel őbb megfelelően megtisztítsák és konzerválják. 
Az antik, elsősorban római császársági pénzek feldolgozásához megbízható 
katalógusokat kell venni. A pénzek mérlegeléséhez legalább . milligramm 
pontosságú mérleget kell vásárolni. 

Az itt felvázolt feladatok elvégzésével és a hozzávaló kellékek bizto-
sításával teremt ődnének meg az eredményes feldolgozó és kutatómunka 
feltételei. 
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Levéltár, Városi Tanács, 03857 II. 143/1908. 
Dr. Mirko šulman: I. m. 219. 
Uo. 
Levéltár, Városi Tanács, II. 79/915-höz kapcšolva: Privreineni popis predmeta suboti čkog 
gradskog muzeja, sastavljen 10. septembra 1926. u prisustvu lTovana Neorčića gr. p. belež-
nika, Mije Mandića upravitelja gr. biblioteke i Petra Pekica kóntr. bibliotekara gr. biblio-
teke, Blaška Mesaroša gr. pisara pri inž. zvanju. 
Dr. Joco Milekić  szóbeli közlése 1976 tavaszán. 
Szekeres László: A szabadkai régészeti kutatás története. üzenet, I. [1971] 4. 452. 
Levéltár, Izvršni odbor GNO Subotica, 1945. okt. 18. 
Luka Bašić  szóbeli közlése 1978 márciusában. 
Szekeres László: I. m. 453.; Horovic Endre szóbeli közlése 1976 tavaszán. 
Levéltár, GNO Subotica- br. 29., 1948. április 24.; Dr. Mirko šulman: Prikaz subotičkog mu-
zeja i njegove delatnosti. Rad vojvodanskih muzeja, 1. [1952] 205. 
Dr. Prokes Mihály 1976 tavaszán tett szóbeli köilése alapján tulajdoníthattam ezt a gy űjte-
ményt Dománszki Jen őnek. Dománszki numizmata voltát Ivan Rudi ć  is megerősítette 1978 
áprilisában. 
Dr. Prokes Mihály többszöri, egybehangzó szóbeli közlése alapján, bár az ajándék átvételé-
ről szóló hivatalos nyomra még nem akadtam. 
Lásd bővebben: Gerlovics Szilveszter:Pénzérmék, papírok — A pénzforgalom története 
Eszak-Bácskában. 7 Nap, 1977. márc. 25. 12. 
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ALKOTÓM ŰHELY 

KÁICH KATALIN 

A SZABADKAI SZABAD LYCEUM EGYESÜLET 
(1899-1918) - 2. 

Egy újabb, január 31-i tudósítás szintén a megnyitóval foglalkozik. Meg-
jelöli annak helyét (a Nemzeti Kaszinó dísztermét), köžli a felolvasók 
neveit (dr. Milkó Izidor, dr. Veszely Ödön és Lukácsy István), és hírt ad 
a felolvasásokat követ ő  társasvacsoráról is, mely nélkül a századforduló 
kulturális eseményei (legalábbis ami az indulást illeti) elképzelhetetlenek. 
S ha eddig erről nem is esett sok szó, a február 2-i felhívás kijelenti: „A 
Szabad Lyceum az egész szabadkai társadalomé s az egyesület mindenkit 
örömmel üdvözöl felolvasási estélyein, aki érdekl ődik a kultúra iránt." 

A megnyitón. Bezerédy István f őispán és .dr. Biró Károly polgár-
mester is megjelent. „Talán túlságosan is el őkelő  képe volt a teremnek, 
mintha nem a Szabad Líceum előadására, hanem művész-estélyre gyűlt 
volna össze a közönség. (...) Mert végre a Kaszinó nem demokratikus 
intézmény s az estélyi öltözék a társadalomnak sok igen becses elemét 
feszélyezi a megjelenésben" — írta a tudósító 3 8  

Márpedig a líceumot demokratikus intézményként hirdették, s elmé-
letileg azok érdekl ődését is meg akarták nyerni, akik híján voltak az 
estélyi ruháknak. Így már maga a megnyitó akarva-akaratlan bizonyos 
megkülönböztetés melegágya lett: a valóban szabad tanításra szorulókat 
kizárta köreib ől. A vagyonnal nem rendelkez ők, a kötelező  iskoláztatás 
által is elhanyagolt, kétkezi munkából él ők sem ekkor, sem kés őbb nem 
találtak otthonra a líceumi el őadásokon. 

Dr. Milkó Izidor elnöki megnyitójában hangsúlyozta: "(...) a Szabad 
Lyceum Egyesület mint egyesület  el őször lép a közönség elé, s 
részt kér abból az éppen nem könny ű , de várható eredményeiben hálás-
nak ígérkező  munkából, mely az általános műveltség fejlesztésével s a 
jelenkort foglalkoztató és irányító eszméknek az ismertetésével jár." 39  

Itt még általánosságban beszélt a szabad tanításról, de a következ ő  
sorok már bizonyos megszorításokat is tartalmaznak. A m űveltségrő l szól-
va az elnök megállapítja, hogy az szabaddá, a tudomány pedig hatalmas-
sá teszi a nemzeteket, s ennek tudata további m űvelődésre serkent. „Mert 
az erudició bármely magas fokán álljon valamely egyén, bármely m ű-
velt legyen valamely közönség, s a m űveltség és tudomány birtokában 
bármi függetlennek és hatalmasnak érezze magát az egyén s a társadalom, 
— bizonyos mégis, hogy ebbéli szellemi erényeinek a növekedésével a 
szabadsági s a hatalmi érzete is növekedni fog." 40  Itt lényegében arról 
van szó, amit az úri Magyarország képvisel ői akartak megvalósítani a 
szabad tanítás révén: 

Elhitetni, hogy a műveltség segítségével megszüntethet ők az egyes 
társadalmi rétegek között fennálló különbségek. 

Megteremteni az egységes magyar nemzeti kultúrát az országban, 
s annak fölényér ől meggyőzni a nemzetiségeket. 

Elhitetni azokkal, akik e kultúra híveivé szeg ődnek, hogy általa 
ők lesznek a hatalom képvisel ői is egyben. Mert mit is mond a továbbiak-
ban Milkó: „csak művelt nemzet lehet els őrendű  nemzet, s (...) világura- 

429 



lomra s háborúkban gy őzelmekre csak az a nép számíthat, amely nem-
csak szuronyok erdeivel és ágyúk battériáival, de' tudományos fejlettsé-
gével is tud imponálni." Szerinte: „ahhoz, hogy egy nemzet m űvelt le-
gyen s így részt vehessen a munkából, mely kulturális haladásra s így 
szabadságra és hatalomra vezet, nem elegend ő  bármekkora nagy számú 
kiváló tudós, s nem elegendő  azoknak akárhány társasága és akadémiája 
sem, ahhoz a nagy k özön  s é g n e k m űvelődésre való vágya s a 
tudományos haladás iránti érdekl ődése szükséges. A nemzetek hatalma 
és nagysága kevésbé függ egyes, bármi nagy tudósok tudományától, sem 
mint az egész nemzet átlagos műveltségétől. (...) A Balkán-államok ki-
látástalanságával" szemben Milkó „a nyugat-európai kultúrnépek kedvez ő  
chance-aival" való sikeres „megküzdhet őséget" kínálja fel.' 

Ezeknek a kultúrmissziós feladatoknak teljesítésében els ő  helyen 
állnak a szabad egyetemek, university extension-nek, szabad líceumok. 

S most lássuk, milyen módon akarja Milkó működtetni a szabadkai 
líceumot: „De azért szó sincs róla, hogy a mi kezd ő  egyesületünk a közön-
ség iskolája akarna lenni, •s hogy működő  tagjaink tanítani akarnák 
azokat, akik el őadásainkon megjelenni szíveskednek. Ez a fennhéjazó gon-
dolat távol áll ama szerény férfiak csoportjától, akik itt felolvasások tar-
tására vállalkoztak. Mi csak a m űvelődés és a tudományosság iránti ér-
deklődést óhajtjuk felkelteni és ébren tartani. Ne is tekintsék, kérem, 
azt a helyet, ahonnan a szavunk hangzik, katedrának — egyes érdemes 
és tudós férfiak el őadásait kivéve —, hanem csak felolvasó asztalnak, 
ahonnan intim csevegés formájában az az ösztönzés szól önökhöz, hogy 
a saját magunk, s a fiaink és leányaink nemzeti szellemben való m űvelése 
által emeljük erönkhöz és tehetségünkhöz képest szeretett hazánk m ű-
veltségének színvonalát." 42  

A líceum elnöke tehát még véletlenül sem akarja megsérteni az 
összegyűlt estélyi ruhás hallgatóságot. Tanulás helyett intim csevegést 
ajánl fel nekik, nehogy önérzetüket megsértse azzal, hogy feltételezi ró-
luk a szükséges ismeretekben való járatlanságot. De az ott és akkor ösz-
szegyűltek nem is vártak mást ett ől az új intézménytől: mindössze any-
nyit, hogy a téli hónapok eseménytelenségét egy-egy felolvasáson való 
megjelenéssel élénkebbé tegyék, s ily módon áldozzanak a közm űvelődés 
oltárán, nehogy a kívülállók továbbra is m űveletlenséggel vádolják őket. 
Mint mindig, ha komolyabb művelődési törekvések megvalósításáról volt 
szó, megelégedtek a látszattal, anélkül, hogy a dolgok lényegét tartották 
volna szem elő tt. A közügyekért hozott áldozatokról sokkal többet szóno-
koltak, mint amennyit valójában tettek a feltüntetett célkit űzések ér-
dekében. 

Milkó a magyar leányokra, a magyar asszonyokra és a magyar anyák-
ra hivatkozik, tőlük várja el a megnyitó beszédben vázolt feladatok meg-
valósítását, ezért mondja: „ügyünket városunk minden komoly tényez ő-
jének, de különösen hölgyeink pártfogásába és szeretetébe ajánljuk, kér-
vén őket, hogy törekvéseink méltányolásával és el őadásaink szorgalmas 
látogatásával legyenek ők is buzgó dolgozótársai a magyar közm űvelődés-
nek."43  A férfi dolga els ősorban a kenyérkeresés, az anya hivatása a csa-
lád, tőle függ a gyermekek szellemi és erkölcsi nevelése. Ezért fordul 
különös megkülönböztetéssel a n őkhöz, kiktől elvárja, hogy „a művelő-
désnek elhintett magvait vigyék magukkal otthonukba, a magyar csalá-
dokba, s az itt hallott eszméket oltsák be a jövend ő  generációkba".'4  

A. megnyitó beszédet két rövidebb felolvasás követte, majd a meg-
jelentek nagy része ünnepi vacsorára volt hivatalos, melyen a szokásos 
pohárköszönt ők is elhangzottak, fennen hirdetve a kultúra gy őzelmét, 
amely „a magyar nemzeti állam kiépítésének legbiztosabb eszköze"." 

A líceumi felolvasásokat a továbbiak során a gimnázium díszter-
mében tartották. A Bácskai Hírlap 1905. február 19-i száma tanúság-
képpen ezzel kapcsolatban megállapította: ne tartsanak több líceumi el ő-
adást a Nemzeti Kaszinóban, ahova csak frakkos urak és „fényes höl-
gyek" járnak. A legalkalmasabb hely mégiscsak a gimnázium díszterme, 
„ahová mindenki elmegy, azok is, akiket zseníroz a kaszinó fényes tü-
körterme, meg a frakk és smoking" 46 
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A líceumi előadások meghirdetett . demokratizmusával, úgy tetszik, 
egy kissé baj volt. Erről cikkezett a Bácsország is, miután elöljáróban 
megállapította, hogy a líceum közönségének legnagyobb részét a hölgyek 
és serdülő  lányok alkotják. „Ebből mi a tanulság? A Szabad Lyceum 
kellemesen pótolja a f ővárosban létező  országgyűlési karzatot, hova, mint 
egy kirakatba, összesereglenek a város szépei, kiket:legkevésbé érdekel-
nek a honatyák tósztszerű  beszédei vagy komoly vitái  F ő  cél, hogy ele-
gánsan felöltözve megjelenhetnek ott, hol ők alkotják a látnivalót." Az 
előadásoknak anyagi haszna ugyan van, tudással már kevésbé találkozni, 
a felolvasottak sem alkalmasak arra, hogy az ismeretekben jelenlev ő  
hiányokat pótolják, bővítsék 4 7  

Lényegében itt a Milkó által meghirdetett programot kritizálja a 
cikkíró, aki a líceumi előadásoktól elvárja, hogy azok tudományos célt 
szolgáljanak, mert a kulturális színvonal javítása, emelése csak komoly 
tanulással érhető  el. A népszerű , ingyenes előadásokat kéri számon a 
már idézett cikk, akkor majd megérdemli az intézmény azt „a hangzatos 
nevet", amelyet már eddig is viselt. 

Nem lévén Szabadkán ebben az id őben felső  leányiskola, még az 
1905. év folyamán dr. Békeffy Gyula felvetette azt a gondolatot, „hogy 
a Szabad Lyceum a fels őbb népnevelés szolgálatában állván egy hazafias 
jellegű  továbbképző  felső  leányiskolai tanfolyamot létesítsen olyan leá-
nyok számára, akik a polgári iskola négy osztályát elvégezték, de álta-
lános műveltségüket mélyíteni és szélesebb körűvé tenni kívánják"." A 
továbbképző  tanfolyamot „az angol oxfordi egyetem hasonló intézmé-
nyének mintájára" szerették volna megszervezni." Dr. Bólits József kul-
túrtanácsnok, a líceum- alelnöke 1905. szeptember 20-án nyitotta meg ün-
nepélyes keretek között az új tanfolyamot a belvárosi elemi népiskola 
dísztermében." 

Az 1906. évi január 26-án megtartott rendes évi közgy űlésen többek 
között megállapították, hogy a rendelkezésre álló anyagi eszközök elég-
telennek bizonyultak .az egyesület „által fölvállalt kultúrmisszió sikeres 
teljesítésére,"" ezért az 1906. esztend őre 1000 korona segély folyósítását 
kérte az egyesület a törvényhatósági bizottságtól. 

A. kérelmezők a megokolásban többek között az alapszabályok 2. 
paragrafusára hivatkoztak, mely a magasabb népm űvelés ügyének ; zol-
gálatát is előirányozta. Szerintük az elmúlt egy esztend ő  „bizonyságot 
tesz arra nézve, hogy a Szabad Lyceum nagy fontosságú kultúrpolitikai 
céljainak megvalósítása érdekében egyrészt állandó ismeretterjeszt ő  fel-
olvasó-cyclusok és el őadások rendezésével, másrészt — áthatva a szük-
ségérzett ől, amelyet városunkban egy fels őbb leányiskola hiánya joggal 
okoz — egy, a polgári iskolát elvégzett leánynövendékek számára szer-
vezett magas színvonalu továbbképz ő  tanfolyan felállításával és fenntar-
tásával tudatosan komoly és eredményes munkát végzett. — (...) Ez a 
körülmény és céljaink jelent őségének tudata bátorít arra, hogy a tekin-
tetes törvényhatósági bizottság elé a következ ő  tiszteletteljes kérelmet 
terjesszem." A segélyt nemcsak az 1906., de a következ ő  évekre is kérte 
a líceum 52 

Az 1906. május 31-én tartott rendes havi közgy űlésen a törvényható-
sági bizottság a „Jutalmak és segedelmek" rovatban évi 500 korona segélyt 
szavazott meg a líceum számára „mindaddig, míg ezen fels őbb leány-
nevelő  tanfolyamot fenntartja". 53  A tanács 12152/1906 szám alatt érte-
sítette erről a belügyminisztériumot, amely a törvényhatósági bizottság 
döntését november 4-i keltezéssel jóvá is hagyta. 

A tanfolyamot az 1906/1907. idényben is megszervezték. A részvételi 
díj egész évre 200 korona volt. A Bácskai Hírlap 1906. augusztus 28-i 
száma felhívást tett közzé ezzel kapcsolatban, melyben közölte, hogy a 
tafolyamra öt ingyenes hallgatót is felvesznek. A kérvényeket ezzel az 
igénnyel szeptember 5-ig kell beadni a szerény anyagi helyzet ű  hallga-
tóknak, s mellékelni kell az előképzettségről szóló bizonyítványt. 

A tanfolyamon a következ ő  tantárgyakat adták elő : „I. Világirodalom 
— hazai irodalom; II.. Lélektan, erkölcstan; III. M űvelődéstörténet (a ma- 
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gyar is); IV. a chemia és physica f őbb fogalmai (kísérletekkel); V. An-
gol, francia, német nyelv (Berlitz-módszer szerint); VI. Egészségtan; VII. 
Rajz, festés; VIII. Zene (elméleti és gyakorlati képzés)." 55  

A továbbiakra nézve a rendelkezésemre állott és átnézett sajtóanyag 
nem tartalmazott részletesebb adatokat a leánynevel ő  tanfolyamokról. A 
Történelmi Levéltárban viszont a 49/1906 számú iratcsomóban megtalál-
hatók az ezzel kapcsolatos dokumentumok az 1912. és 1913. évekb ől. Mi-
után időközben Szabadkán is megnyitották az állami fels ő  leányiskolát," 
a törvényhatósági bizottság a 257 kgy./1906 alatt hozott határozat értel-
mében nem folyósította tovább az 500 korona évi segélyt. 

A líceum április 29-i keltezéssel (10173/1912) ismételten egy kérvényt 
nyújtott be a törvényhatósági bizottsághoz annak érdekében, hogy a se-
gélyt továbbra is megkaphassa az egyesület. Az 1913. május 29-én tartott 
évi közgyűlés ismételten megvitatta a líceum kérelmét, és 8163/tan. 1913. 
számú határozatot hozott, mely kimondja, hogy Szabadka szabad királyi 
város tanácsa elismeri a líceum „buzgó" és „eredményes" m űködését, és 
ezért 1912. január 1-t ől további intézkedésig a kért 500 korona kiutalását 
elrendeli. Ugyanakkor 16113sz./tan. 1913 szám alatt felterjesztést nyúj-
tottak be a belügyminisztériumhoz, hogy az a meghozott közgy űlési ha-
tározatot jóváhagyja, melyet 1913. november 10-i keltezéssel a miniszteri 
osztálytanácsos alá is írt.s' 

Az 1906-1907. évadból a líceumnak még egy kísérlete ismeretes. 
Valószínű , egyes haladóbb nézeteket vallók véleményének engedve (kik 
a líceumi előadások demokratikusabbá tételének érdekében már többször 
is nyilatkoztak a sajtó hasábjain) ún. ingyenes népakadémiai el őadások 
megszervezésére vállalkoztak, melyeket a központi elemi iskola (Vörös-
ökör iskola) dísztermében tartottak vasárnap délutánonként kétóraí kez-
dettel." Az itt megtartott el őadások „érdekes, közhasznú tárgyakból" ál-
lottak (A villamos áram gyakorlati alkalmazásai, A közgazdaság köréb ől 
stb.). 

A. szabadkai sajtóban megjelent tudósítások nem nyilatkoztak min-
dig elismerően a líceum működéséről. A tevékenységgel kapcsolatos né-
zetek összeütközéséről is beszélhetnénk: voltak, akik a tanulás, a to-
vábbképzés intézményének a líceumot, viszont mások a város társas 
életének felélénkítését várták el t őle elsősorban, amit bizonyítanak az 
egyes felolvasások után rendezett társasvacsorák és táncmulatságok a 
Bárány vendéglőben vagy a Nemzeti Kaszinóban. Az ún. úri közönség 
bármikor könnyen felcserélte a líceumi el őadásokat egy szórakoztatóbb 
rendezvénnyel. Így Hentze Vilmos Abesszíniáról szóló el őadását le kellett 
mondani, miután a kitűzött napon három szabadkai úri család zsúrt ren-
dezett, s fél ő  volt, „hogy a 90 000 lakosú" (!) város nem tud biztosítani 
elegendő  hallgatóságot a meghirdetett felolvasásra. A helyi körülményeket 
ismerve, annak ellenére, hogy már kiplakátozták az el őadást, le is mond-
ták azt, nehogy az előadónak üres terem el ő tt kelljen fellépnie." 

Kertész Samu pld. arról értekezett vezércikkében, hogy a meghir-
detett Shakespeare-ciklus helyett inkább aktuális problémákkal foglalkoz-
zon a líceumó° Dr. Révész Ern ő , Braun Henrik, Havas Emil egy szabadkai 
tárasdalomtudományi társaság létrehozásán fáradoztak, a gondolkodás 
szabadsága mellett szálltak síkra 6 1  A sok tervezgetés megint másfél éves 
szünetet eredményezett a líceum munkájában. Havas Emilnek a Bács-
megyei Naplóban közzétett véleménye szerint a líceum eddigi m űködése 
sikertelen volt (különben err ől 1906-ban is írt a Függetlenségben). A 
hallgatók többsége gimnazista és tanítóképz ős, akik „muszájból" látogat-
ják az előadásokat. A Társadalomtudományi Társaság megalakításának 
eszméje is megbukott, a város képtelen befogadni a komolyabb hozzá-
állást igénylő  művelődési törekvéseket. A líceum is önképz őköri érteke-
zések színhelye feltűnni vágyó irodalmi kompillátorokkal. Ezen változ 
tatni kell, „a tömeget érdekl ő  gyakorlati témákat" is m űsorra kell tűzni. 
„A társadalmi kérdéseket nem lehet úgy elintézni, mint az irodalmiakat. 
Itt a sommás eljárásnak kárát vallhatja a testület." Nézetei szerint nem 
kell a „Murányi Vénusz eszthetikai méltatása, s őt a Sekspir-ciklus sem"." 

432 



Ugyancsak a Bácsmegyei Naplóban jelent meg Mi van a Szabad Lí-
ceummal? Alszik, vagy meghalt? címmel egy cikk, amelyben ismételten 
arról van szó, hogy az egyesület „nem volt egyéb nagy gyerekek, szakállas 
bácsik önképzőkörénél", melyet gimnazista és tanítóképz ős diákok, szép-
asszonyok látogattak esetleg egy-egy gavallér kíséretében. , ;Más városban 
(viszont) munkásgimnáziumok vannak, népszer ű  tanfolyamok. A szabad: 
kai líceum olyan időben és olyan mederben tartotta el őadásait, hogy 
azokról a nép eleve ki volt zárva." Mindezek figyelembevételével mégis 
hiányolja a cikkíró a líceumi előadásokat (melyek a Bácskai Hírlap 1908. 
november 17-i számában megjelent tudósítás szerint a f őgimnázium nagy-
termének rendbehozatala miatt késnek), mert azok mégis valamiféle kul-
turális célt, szolgáltak „az intelligenciának, a m űvelt osztálynak" szánt 
felolvasások révén. „És szomorúan jellemz ő  Szabadkára, hogy senkinek 
se tűnik fel, hogy most hiányzik." 63  

A Bácskai Hírlap 1909. március 7-i száma A Szabad Lyceum reformja 
címmel közölt tudósításában megállapította: a líceumot sok kritika érte, 
a Hírlap is az átalakítást sürgeti már két éve. Úgy döntöttek, hogy két 
szakosztályt alakítanak: a tagok tudományos és szépirodalmi csoportot 
alkotnak majd. A munkába az ifjú nemzedék is bekapcsolódik majd 
(„ifjú írók és nem modernek"!), mely a modern szociális áramlatokban 
nő tt fel, Pikler, Jászi, Apáthy, Somló Bódog iskolájában. 

A november 14-i közgyűlés ki is mondta a szakosztályok megalaku-
lását, a líceum elnöke továbbra is Milkó Izidor maradt. A szakosztályok 
alakuló ülése november 24-én volt. A tudományos szakosztály elnöke Toncs 
Gusztáv, titkára Loósz István lett, míg az irodalmi részleg vezetésével 
dr. Vinkler Elemért bízták meg, a titkári teend őket Havas Emilre bíztákó4  

A líceum 1910. januárjában kezdte meg újra az el őadásokat. Habár 
egyesek az egyesület újjászületésér ől beszéltek, a mai kutató lényegbe-
vágó változásokat nemigen talál a meghirdetett programban. Az el őadá 
sok tárgyköre gyakorlatilag kevés újdonságot tartalmazott, inkább a kö-
zönség felé tett engedményeket láthatjuk abban, hogy az elméleti jelleg ű  
írások mellett helyet kapott a képvetítés, Lányi Ern ő  Filharmóniai Tár-
sasága pedig zenei számokkal élénkítette a száraz, tudományos igény-
nyel készült előadásokat, és a helybeli tollforgatók is nyilvános fórumhoz 
jutottak végre, verseikkel, novelláikkal, drámáik felolvasásával szórakoz-
tatták az egybegyűlteket. A „nép" ez alkalommal sem képviseltette magát, 
jóllehet körében a művelődés utáni érdekl ődés, annak vágya már jelen 
volt. Ezt bizonyítja a Szabadkai Keresked ő  Ifjak Társulatában megindí-
tott líceumjelleg ű  szakelőadás-sorozat, melyre 1910 elején került sor,' 
de még inkább ezt a hiányt pótolták a „szocialista párt” által szervezett 
csütörtök esti felolvasások a Munkásotthonban." Kellemes id ő töltés helyet  
a szabadkai társadalomnak ez a rétege a tanulást választotta, a hasznos 
ismeretek szerzésének lehet őségét, melyre nagy szüksége volt mindennapi 
munkájának elvégzése során. 

Lényegében ezek a továbbképz ő  tanfolyamok állottak legközelebb 
ahhoz a nyugati gyakorlathoz, mely a műveltség színvonalának emelésével 
párhuzamosan az anyagi jólét, az életszínvonal emelésének lehet őségét 
is előrelátta, hirdette. Amíg az ún. m űvelt középosztálynak (anyagi hely-
zetéből adódóan) szórakozást jelentett a líceumi el őadásokon való rész-
vétel, a mindennapi kenyeret kétkezi munkával keres ők a társadalmi fel-
emelkedés reményében keresték a továbbtanulás lehet őségét. A Mun-
kásotthonba járók viszont még ennél is többre törekedtek: ideológiai 
felkészültségre akartak szert tenni, melyre politikai harcaikban nagy 
szükségük volt. 

S míg az országos sajtó a Haverda-pör kapcsán az Ahol a bicska a 
legfelsőbb úr című  cikkhez hasonló tudósításokban az „úri közönség" vé- 
get nem szakadó kártyacsatáiról, hajnalig tartó mulatozásairól számolt 
be, a Bácskai Hírlap elégedetten állapítja meg: „Szabadkán van tehát 
kész kultúra, kiforrott európai kultúrélet." 67  Mindenesetre egy dolog evi- 
dens: „az újjászületett" líceum társasvacsoráinak száma megnövekedett. 

A helybeli Bácsmegyei Naplónak is megvan a véleménye a megre- 
formált egyesület tevékenységér ő l. Formai szempontból valóban úgy tetszik, 
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hógy a líceum programjában változás állott be: a XX. század elejének 
emberiségét izgató kérdések egy-egy el őadás erejéig képviseltetik magukat 
a felolvasó üléseken, „de nem hallgathatjuk el ebben a szókimondó rd-
vatban azt a meggy őződésünket, hogy a Szabad Lyceum naiv irodalmár-
kodás; a szocializmussal való élettelen flörtölés, vidéki tanárok és nagy-
ságok szentimentális szórakozása, bóbiskolásra hajtó félhomályos terem-
ben való ártatlan randevúzás — és éppen itt volna az ideje, hogy az igazi 
szabadoktatás érdekében is történjék valami Szabadkán"." 

A Munkásotthonban viszont továbbra is rendszeresek voltak a fel-
olvasások. A hallgatóságot nem a csalétkül felkínált társasvacsorák segít-
ségével toborozták, hanem az őket érdeklő  politikai, társadalmi kérdések-
nek megvitatásával: a szociáldemokrácia és a népoktatás; a kommunista 
állam; a nagytőke válságai stb 69 

A háború kitörésének évében szüneteltek á líceumi el őadások. Az új, 
ún: „háborús ciklus" 1915. február 4-én kezd ődött.'° Gisswein Sándor 
vendégszereplésekor Toncs Gusztáv megnyitó beszédében vázolta a továb-
biakra nézve a liceum célkit űzéseit. Hangsúlyozta: a háború nem szabad 
hogy elhallgattassa a múzsákat, de az egyesület bizonyos fordulópontra 
jutott. Eddig á „mindenek fölött megérlelt tudományos igazságok köz-
lésére törekedett (!), most m űködésében új motívumokat, új célokat ál-
lítanak be". Ellentétes felfogások, álláspontok ismertetéséré vállalkoznak, 
melyeknek lényege a bemutatás és nem az állásfoglalás. Agitációnak nincs 
helye a líceumban. „A mi eszményünk a tudományterjesztésében is: a 
tudomány szabadsága, mely a gondolkodás szabadságán épül fel, s esz-
ményünk az olyan közönség, mely a szabad tudományból kíván táplál-
kožni:" 7 ' Mint eddig is, Toncson keresztül a jóhiszemű  „polgári gondól-
kodó" szólal meg, aki a tudománnyal magáért a tudományért foglalkozik, 
nem pedig azért, hogy lemondva a semlegesség álláspontjáról, bizonyos 
osztályszempontokat figyelembe véve, a tudomány eredményeit a gyakor-
latban a haladás eszközének tekintse. Lényegében, amikor a líceum meg-
alakította szakosztályait, a tudományos csoport ennek szellemében m ű-
ködött, medd ő  tudományos tézisek ismertetésére vállalkozott, „a kevésbé 
radikális szociológiát választotta", 73  veszélytelenül elfilozofálgatott az ak-
tuális problémák témájára,, s nem vett tudomást a körülötte lejátszódó 
erjedésekről, forrongásokról még akkor sem, amikor addigi steril vilá-
gába becsapódott a rombolást, pusztítást el ő idéző  embertelen világháború. 

A szabadkai sajtó rendelkezésemre álló évfolyamainak líceumi tudó-
sításai arra engednek következtetni, hogy az el őádásokat 1918. március 
17-ig hosszab-rövidebb megszakításokkal (a szénhiány miatt) fenntartot-
ták. Noha a felolvasások témái mind gyakrabban köt ődtek a világháborús 
eseményekhez, a lényeget, a forradalmi változások küszöbönállását nem 
érintették. Az utolsó pillanatig a süllyed ő , az eltűnő  világ kereteiben való 
gondolkodás jellemezte az el őadásokat. Míg a Munkásotthonban a szocia 
lízmusról, a szocialista erkölcstanról, a szociális témákról értekeztek, a 
Líceumban hangversenyek, irodalmi estek, március 15-i ünnepélyek válto-
gatták egymást, á Széchenyi-kultusznak áldoztak, s továbbra is kitartottak 
amellett, hogy „a háború a magyarságnak e hazában vezet ő  szerepre 
hivatottságát igazolta, hogy a hazai társadalom a hadban és a háború 
alatt nemzetiségi, felekezeti és osztálykülönbség nélkül egységesnek bi 
zonyúlt".74  Pedig akkor már az itt élő  nemzetiségek (els ősorban a szer-
bek) csoportosan dezertáltak az albániai frontra, a munkásosztály itthon 
maradt képviselői pedig Landler Jenő  és a többi szocialista meggy őződésű  
pártaktivista el őadásait látogatták, hogy megtanulják — a háború utánra 
nézve — a szocializmus építésének ábécéjét. 

Befejezésül foglalkozni szeretnénk a Szabadkai Szabad Lyceum Egye-
sület műsorpolitikájának (ha tervszer ű  műsorpolitikáról egyáltalán szó le-
het!) egyes jellegzetességeivel. Az egyesületeknek az a tevékenysége, mely-
lyel a helybeli sajtó a legtöbbet foglalkozott, csak részben felelt meg a 
lefektetett alapszabályok erre vonatkozó paragrafusaiban megjelölt cél-
kitűzéseknek. A líceum mindvégig a kis- és középpolgárság, a magát m ű-
velt középosztálynak nevez ő  réteg ízlésének, igényeinek kiszolgálója volt, 
a felsőbb népnevelés ügyét csak. ritkán (tanfolyamok szervezése) vallotta 
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magáénak. Közönsége mindvégig a.. középiskolák. diákjaiból és a hölgyek-
ből.állott elsősorban. Az 1904—.1905., majd.1909-1910. évi fordulat lényeges 
változásokat nem. eredményezett. Az . új nemzedék ugyan kiharcolta ma-
gának azt, hogy •líceumi előadóként is ott szerepeljen a város művelődési 
életében ;  de a beígért. új, modern szociológiai. áramlatokon nyugvó. ered-
ményesebb és .céltudatosabb fellépést hiába keressük tevékenységében: 
hozzáidomult a nemrég még er ősen kritikus módon szapult „szakállas 
bácsik" önképzőköri szintű  rendezvényeihez. Verseikkel, el ő  nem adott 
drámáikkal, elbeszéléseikkel. léptek fel, . a tudomány úgy, ahogy eddig 
is, Toncs Gusztáv, Loósz István- stb. -értelmezésében jutott el a nagy-
közönséghez. 

• A líceumi tevékenységet elemezve helyénvalónak találjuk L őrinc Pé-
ter megállapítását: „A bácskai tudományos hajlandóságú értelmiségiek 
— követve Zombor és Szabadka belletristáit — inkább fordultak az iro-
dalomtörténet és irodalomelmélet, vagy esetleg politikai történelem és 
régészet felé, semmint hogy szociológiával foglalkozzanak.'75  

Mind a háború előtti, mind pedig a világháború alatti el őadások 
nagy részét az irodalomtörténet ihlette. A Filharmóniai Társaság létrejöt 
tével kezdődően a zene is . központi helyet kapott a líceumban. A háború 
alátt, különönsen 1915-ben, minden el őadás a háború problémájával foglal-
kozott különböző  ' aspektusok figyelembevételével (Lányi pld. a háborús 
zenéről értekezett!), melynek végs ő  konklúziója az volt, hogy „a háború 
szükséges és elkerülhetetlen volt és' hogy létfenntartásunk, életképessé-
günk gerince és alapja ezután is magyarságunk lesz, nemzeti érzésünk 
és 

 
szellemünk"." 

Még Loósz István is A háború hátáša világfelfogásunkra című  elő -
adásában, mélynek tárgya Gyóni Géza költészete volt, a háborúról mint 
valami szükséges jóról beszélt. Gyónit . szerinte (és a hivatalos álláspont 
szerint is) a háború szenvedései tették nagy költ ővé. Megmenekült a 
hamis bálványoktól, a dekadens ízlés jármától, megtagadta méltatlan: múlt-
ját, és a továbbiakban férfias bátorsággal hirdette egy szebb élet haj-
nalát, s mindezt a -  háborúnak köszönheti! (Könnyű -  volt Loósznak, a még 
mindig illúziókban élő , látszólagos biztonságban lev ő  Szabadkán Gyóni 
hősies magatartásáról papolni, mintaképnek állítani őt ázok elé, akik az 
elembertelenedett világot egyel őre még csak kósza hírekb ől ismerték, 
és nem ízlelték meg a nyirkos lövészárkokban leselked ő  halálfélelmet!) 

- De Toncs' is,. a jóhiszemű , semleges „polgári gondolkodó" a háború 
bűvöletében élt. Széchenyir ől tartott el:őadásában77  kifejtette: „Ami 1848-
-49-ben. kockán állott; ma pedig a világháború által van veszélyeztetve 
— • a társadalmilag és politikailag szabad magyar nemzet . és állam ki 
fejtése s az emberiség:kul.túrájának egy nemes faj kultúrájával való gaz- 
dagítása és feldics őítése. Ez a cél ma is fennáll. s a magyar politikának 
örök útja ez." Összehasonlítva a korabeli és a szabadságharc alatti álla-
potokat, megoldást keres a társadalmi, gazdasági, erkölcsi, „parlamenti 
és ,  nemzetiségi" bajokra, miközben „józan, haladó ;  megfelelő . taktikával 
párosított" reformokat javasol. A semlegesnek min ősített magatartás, a 
valóságot meglátni, felmérni nem tudás,- az 'osztályszempontok létjogo-
sultságának el nem ismerése, tagadása a Toncs-féle jóhiszem űséget a reak-
ciós magatartás felé sodorta a háború éveiben. 

Az irodalmi jellegű  líceumi előadások közül a legjelent ősebbek a 
Csókonai- (1905), a Jókai- (1906) emlékünnepek, az 1907-1908-as évadban 
megtartott Shakespeare-ciklus, a Mikšzáth-ünnepély (1909-1910): Az ember 
tragédiájáról Ton.cs értekezett az 1.911-12.. évadban, majd Moliere követ-
kezett, 1914 januárjában Loósz István Ady Endrével foglalkozott, február-
ban Kiss József lépett fel, 1915-ben Toncs szólt hozzá az Ady—Gyóni 
vitához, 1917-ben Petőfiről szintén ő . beszélt, Schöpflin Aladár pedig .a 
nemzeti irodalomról tartott előadást. . 

. A legtöbb izgalmat a Loósz-féle Ady el őadás kínál és Toncs Ady—Gyóni 
párhuzama. Vitathatatlan érdeme mindkett őnek, hogy a korabeli magyar 
irodalom problémáihoz .hozzászóltak egy olyan intézmény keretén belül, 
amely a legtöbbször távol tartotta magát az aktuális dolgokkal kapcsola-
tos véleménynyilvánítástól. 
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Loósz líceumi előadásának szövege az 1914-ben megjelent Ady-tanul-
mány alapján készült. A Bácsmegyei Napló tudósítója röviden össze-
gezte az előadás lényegét, Loósz Adyval kacsolatos megállapítását: „Nagy 
és sokszor kirívó szertelensége mellett is oly nagy tehetség ű  és valóban 
kiváló, s a magyar irodalomban új utakat tör ő  költő, akit feltétlenül a 
koszorús költőket méltató fejezet illet meg az irodalomtörténetben."" 

Toncs előadásáról. a Bácskai Hírlap közölt részletes elemzést. A 
cikk írója kevesellte a Gyóniról hallottakatt, „és nem értünk egészen egyet 
az Adyról vallott nézeteivel, valamint a két költ ő  közötti párhuzamot 
nem tartjuk feltétlenül elfogadhatónak". 79  Arról, hogy milyen elvárásaik 
voltak Toncs értekezésével kapcsolatban, mivel nem értettek egészen egyet, 
nem szól a tudósítás, de közli Toncs „gondolatmenetét", amelyb ől meg-
állapítható: melyik az a határ, ameddig a líceum alelnöke Ady hívévé 
tudott lenni. A magyarság b űvkörében élő  tudós Adyt háborúellenességé-
ben már nem tudta követni, ezért is jelenthette ki minden fenntartás 
nélkül: „Háborús költészete pedig nincs." 

Milyennek is látta a kortárs, Toncs Ady Endrét, a költ ő t? 
„Ady egyénisége csupa líra, merész, borongó, dacos, magában bízó, 

a maga erejére g őgös szubjektív, szinte korlátlanságra törekv ő  egyéni-
ség. Újító, merész átalakító költ ő , akinél egész lényegtelen, hogy éppen 
a nyugati dekadensekt ől kapott lángot és mintát, Ady akkora egy é-
niség, hogy a nyugati minták nélkül is azzá lett vol-
n a, ami mos t. Szakít a múlttal, elhagyja a hagyományt; a magyar 
közéletet, verselést, irodalmat, költészetet át akarja alakítani. Ady a nyu-
gati eszmékhez új nyelvet és verselést is alkot, amelyek éppen oly jellem-
zően hozzátartoznak költ ői mivoltához, mint eszméi. 

Megértésének azonban számos akadálya van: csodálatra méltó, buja 
szimbolizmusa, vakmerő  nyelvújításai, elvont eszmeköre, rapszodikus ész-
járása és kifejtett, minden irányú, sokak előtt nem rokonszenves nacio-
nalizmusa, teljes, tökéletes függetlensége a régi eszmékt ől és korlátlan 
individualizmusa, mely a közösségbe nem tud beolvadni, miután s z o-
cális költészete keveset é r, háborús költészete pedig nincs. 
Ő  a nacionalista individualizmus kit űnő  költője."B0  

Amit Toncs Ady-jellemzésében különösebben értékelünk, az a költ ő  
eredetiségéről vallott nézete, ti.: nem a nyugati minták szolgaszer ű  után 
zása tette ő t nagy költővé. Az ős- és hagyománykeresés kérdésében viszont 
Toncs nem látja meg a lényeget: számára az ős és hagyomány egyet je-
lent a történelmi középosztály nemesi múltjával, Ady pedig a Barla diá-
kok, Dózsa Györgyök, szegény kuruc vitézek leszármazottjának tartja 
magát. Toncs azt sem látta meg, hogy a buja szimbolizmus, a vakmer ő  
nyelvújítás gyökerei is részben az évszázadokon át gazdaságilag kisem-
mizett, társadalmilag el nem ismert és történelmileg megtagadott nép 
hagyományából táplálkoztak. De nem fogta fel korabeli valóságának két-
világúságát sem, az eltűnő  és letűnő  történelmi osztályok világát, mellyel 
Ady valóban nem tudott közösséget vállalni, és az új, a feltörekv ő , a for-
radalmat igenlő , de az imperialista háborút elítél ők jelenlétét, kiknek 
képviselői között Ady mindenkor vállalta a vezérséget. 

Gyóni Gézát utolsó verseskötete alapján (mert az az igazi Gyóni!) 
elemezte Toncs, megállapítva, hogy ő  „csaknem teljes ellentéte" Adynak. 
„Szelíd, nyugalmas érzései vannak. (...) Világnézete régi: bibliai vallásos 
felfogás, ismert hazafias nézetek, eszményi vélemény a n őkről, ápolása 
mindennek, ami hála, érdem, elismerés, múlt. A hagyományos er ős szö-
vedéke az ő  szellemi ruhája, amelyben jól érzi magát! Követi az irodalmi 
hagyományokat nyelvben, verselésben. Leginkább Arany János, a kuruc 
költészet, Pet őfi és a népies költészet nyomai látszanak rajta. Egész 
költészetében az irodalmi hagyományaikba immár beleszöv ődött népköl-
tészeti tulajdonságok: az átlátszó tisztaság, a népies egyszer űség, közvet-
len uralkodik." Költészete mentes •a szimbólumoktól, az újításoktól, az 
érthetetlenségtől. „Egészében véve s nemesen fogva föl, az ő  költészete 
a nemzeti hagyomány költészete. A fegyelem, a tekintély elve uralkodik 
benne."81  
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Az ily módon felállított párhuzam alapján Toncs két irodalmi áram-
lat harcáról beszél. Gyóni szerinte a „hagyományszer űség kiváló poétája" 
(politikai megfelelője ennek a „konzervatív elv" követése), Ady „az újítás" 
költője (vagyis a „radikális elv" képvisel ője). A végső  következtetés pedig 
ez: „Nincs hát okunk aggódni Ady és társai törekvésein, amelyek koránt-
sem nemzetellenesek, annál kevésbé, mert következnek utánok a meg-
újított, a gazdagabbá tett hagyomány költ ői. Ady és Gyóni e két iránynak 
két kitűnő  írója, csakhogy Ady immár hanyatlani látszik, Gyóni pedig 
csak most emelkedik."82  

Ez a Toncs-féle líceumi felolvasás mindennél jobban jellemzi a XX. 
század eleji polgári gondolkozás szemellenz ős voltát, a korlátokat, melyek 
a meglevő , objektív igazságok felismerésében gátolták mindazokat, akik 
a haladás nyomába csak félmegoldásokkal, józan taktikázással mertek 
szegődni, akik számára a fennálló társadalmi, gazdasági, de még a politikai 
viszonyok megreformálására irányuló törekvések megvalósításában is a 
követendő  példa a kiegyezés 67-es gyakorlata volt. 

A. szabadkai líceumi tevékenység másik jelent ős mozzanata Lányi 
Ernő  munkásságához köt ődik. A Filharmóniai Társaság létrehozása és 
szerepeltetése az egyesület keretén belül lehet ővé tette a városban a 
zenei élet felvirágoztatását. A különböz ő  évfordulók (Bach, Liszt Ferenc, 
Mozart, Schubert, Schumann stb.) megünneplése mellett Lányi dalestjeit 
szeretnénk kiemelni, melyeken Ady, Kosztolányi, Kiss József, Pet őfi egy-
egy költői remekének zenésített változatával ismerkedhetett meg a hall-
gatóság. 

A társadalomtudományok köréb ől tartott el őadások zömére jellemz ő  
vagy a mértéktartás, az el nem kötelezettség, ami az el őadó hozzáállását 
illeti az ismertetésre kijelölt témával kapcsolatban, vagy pedig a Magyar 
Társadalomtudományi Társaság által képviselt elvek szellemében való 
gondolkodás. (Toncs: A szociológia alapjairól; Pálfi: A szocializmus Német-, 
Francia- és Angolországban; Loósz: A feminizmus; dr. Farkas Pál: Tár-
sadalomtudomány és történelem stb.) Egyben azonban, a marxizmus és 
a történelmi materializmus kérdésében mindannyian elitél ő  álláspontra 
helyezkedtek: Toncs Gusztáv a történelmi materializmusról értekezve Marx 
elméletét is ismertette, melynek kapcsán megállapította, hogy az fogya-
tékos, „mert nem vet számot egy bonyolult társadalmi élet számos alap-
vető  és módosító tényez őjével, melyek a gazdasági élett ől függetlenül, 
vagy azzal párhuzamosan fejl ődnek."83  

Ha csak pusztán a századforduló közm űvelődési viszonyait vesszük 
figyelembe nemcsak a mai Vajdaság területén, hanem az egykori Magyar-
ország keretein belül, kétségtelen, hogy már az is haladást jelentett, ha 
egy líceumi előadás témája Shakespeare vagy Moliére munkásságának 
ismertetése volt. Még elismerésre méltóbb az a mód, ahogyan Toncs 
Gusztáv vagy Loósz István Ady költészetét tárgyalta „az úri közönség" 
előtt egy olyan korszakban, amikor a költő  fejére a hazafiatlanság, az 
istentelenség, az általános züllöttség, romlottság vádjait zúdították nap 
mint nap. E pozitívumok hangsúlyozása azonban csak egy meghatározott 
történelmi pillanatra érvényes, míg a távlatban gondolkodó kutató érté-
kelési szempontjai (amelyek els ősorban a feltétel nélküli haladás igenlé-
sét ismerik el egyedüli kritériumként) a szabadkai líceumi tevékenység 
megítélésekor azoknak a fogyatékosságoknak figyelembevételét is megkö-
vetelik, melyek a tárgyalt közm űvelődési akciót a dönt ő  pillanatban (vi-
lágháború) inkább a reakció, mint a haladás kiszolgálójává tették. 

A fent említettek alapján a szabadkai líceum tevékenységér ő l a követ-
kezőket állapíthatjuk meg: habár az intézményben elhangzott el őadások 
több esetben korabeli problémákkal is foglalkoztak (szocializmus, nemze-
tiségi kérdés, feminizmus, gyermekvédelem, alkoholizmus stb.), az éget ő , 
megoldatlan problémák forradalmi úton történ ő  orvoslásának igenléséig 
nem jutottak el, mert a meglev ő  társadalmi, politikai és gazdasági viszo-
nyok lassú, józan megreformálásának lehet őségét hangsúlyozták, de voltak 
közöttük szép számban olyanok is, akik még e reformok követeléséig 
sem merészkedtek. 
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BANfBACH RÖBERT 

KI 'A BŰNÖS? 
GOBBY FEHÉR GYULA -MONODRÁMÁJÁNAK BEMUTATÓJA 
AZ ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZBAN 

A monodrámáról azt tartják szakmai körökben, hogy az a szerepekhez, 
feladatokhoz nem jutó színész végs ő  menedéke, próbatétele, amelynek 
művészi sikere a legtöbb esetben el őre megkérdőjelezett. 

A. monodrámát sokan nem tartják színházi m űfajnak, inkább csak 
alkalomnak egy-egy színészegyéniség bravúros önmagacsillogtatására, vagy 
tragikus kísérletnek az el nem ismert állítólagos tehetség bizonyítására. 

A monodráma az utóbbi esztend őkben igen divatossá vált. Egymás 
után születnek a produkciók a legszélesebb m űfaji skálán és a legkülön-
bözőbb értékű  nyersanyagok (szövegek) felhasználásával. 

A bemutatott monodrámák többsége nem drámának és nem is szín-
padra íródott, hanem különböz ő  irodalmi műfajok adaptációjának alap-
ján született. 

Az Újvidéki Színház legújabb bemutatója és annak egyetlen szerep-
lője, ÁROK FERENC, rácáfolt mindezekre. 

Gobby Fehér Gyula B űnös -e a szél? című  színpadi műve eredetileg 
is monodrámának íródott, Árok Ferenc pedig (már másodszor, hiszen pár 
évvel ezelő tt nagy sikerrel játszotta Domonkos István monodráma-adap-
tációját az Én lennit) a színházában kapott nagy feladatai mellett készült 
erre a szerepre. Egyénisége és tehetsége bizonygatására sem volt szük-
sége, mert színészi értékeit hosszú évek óta ismerjük és becsüljük. 

A Pataki László által rendezett és Franyó Zsuzsa dramaturgiai segít-
ségével létrejött el őadás meghagyja a címben feltett kérdést: B űnös-e a 
Szél? A néző  nem tudja meg, vajon a három különböző  embernek (a Vizs-
gálóbírónak. a Cellatársnak és a Mamának) háromféleképpen elmondott 
vallomás közül melyik történet tartalmazza a legtöbb igazságot. Így azu-
tán egy ember drámája, „aki semmiképpen sem óhajt megfoghatóvá lenni", 
valóban megfoghatatlanná válik. 

Nemcsak a dráma értelmezése, hanem a formai elemek zavarossága 
is elősegítette egy komolyabb mondanivaló kidomborodását. 

Hupkó István díszlete a végletekig stilizált, meghatározatlanságában 
alkalmazható lenne egy — minden realizmustól mentes, gondolati sikon 
futó — belső  konfliktus kivetítésére és megjelenítésére. A második rész-
ben az elemek átcsoportosítása azonban felesleges és zavaró, mert meg-
határozatlansága megszűnik, materializálódik és jellegtelen illusztratív dísz-
letté degenerálódik. 

Ezt a kettősséget tükrözi a kosztüm használata és a játékstílus is. 
A stilizáltnak mondható fekete öltöny materializálódik a vetk őzési 

jelenetben, a selyempizsama realizmusa pedig ismételten kizökkent ben-
nünket egy gondolati síkon folyó monológdráma régióiból. 

A realista, sekélyes (néhol vígjátéki) és a gondolati, bels ő  konfliktus 
keveréke lett így az el őadás. A színész partnerkeresése, az id őnként meg-
játszott (nem létez ő) hallgató, majd az attól való teljes megszabadulás 
és a túlzottan megelevenített részek közötti zavaró ellentét ugyancsak 
hozzájárult ahhoz, hogy a néz ő  nem tudja, a gondolatok bels ő  konflik-
tusának drámáját látja-e, vagy egy realista, hallgatag partnereknek há-
romféleképp tolmácsolt történet-füzér színészbravúrját. 

Ilyenfajta kett ősség érezhető  a szöveg értelmezésében is. A bels ő  
konfliktusok és a külső  megnyilvánulások ellenhatására a társadalmi hát-
tér;  a társadalmi ellentmondások jelenléte, az emberi magatartás kérdése 
nagymértékben háttérbe szorult és az összecsapás központjába így egy 
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banális háromszög-történet áll, amely gyilkossággal (?) végz ődik. A konf-
liktus okozója pedig Elza, az áldozat felesége és h ősünk, azaz Szél szere 
tője lesz, akiről sajnos szintén nem derül ki az igazság, nem tudjuk meg, 
méltó-e erre a szerepre. 

Az alapkérdés marad tehát tisztázatlan, s ezáltal a mondanivaló er ő t-
len: miért meséli el Szél háromféleképpen a történetét? 

Árok Ferenc 	a szó legszorosabb értelmében egyedül a színpadon 
küszködik mindezekkel az ellentmondásokkal és felhasználva színészi 

tapasztalatait, rutinját, teljes színészi eszköztárát el őadást teremt. 
Egy ember három arcát mutatja be, melyek közül a második, a Cel-

latárs előtt megjátszott vagány-figura áll színészi egyéniségéhez legkö-
zelebb, de nem marad adós a másik két tétel mélyebb, összetetteb és 
őszintébb pillanataival sem. A már említett koncepcióból fakadóan sok 
helyen zavaró a partnerkeresés, vagy a túlgesztikulált, feleslegesen és ma-
gyarázóan túljátszott illusztráló részlet, mint például az egyébként színé-
szileg legteljesebb harmadik tételben el őadott rész, .a gyilkosság mind-
három résztvevőj ének megszemélyesítése. 

Árok Ferenc érdeme, hogy mindvégig ébren tartja figyelmünket, ér-
deklődésünket a hős gondolatai, hazugságai, igazságai, magatartási konf-
liktusai iránt. 

Művészi fegyelmét és alázatát példázza az is, hogy a bemutatót kö-
vető  előadás harminc széket nyikorgató, sétáló és egymáson szórakozó 
gyermeknézője elő tt is színházat, előadást tudott teremteni. 

ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ. Gobby Fehér Gyula: B űnös-e e szél? Monodráma három tételben. 
Szereplő : Árok Ferenc. Rendez ő : Pataki László. Díszlet: Hupkó István. 
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KENYERES KOVÁCS MÁRTA 

MERÉSZ VÁLLALKOZÁS 
DUDÁS ANTAL ÚJVIDÉKI TÁRLATÁRÓL 

Dudás Antal, a kiváló festőművész, a palicsi Vladimir Nazor Általános 
Iskola igazgatója és lelkes rajztanára, legújabb alkotásait Újvidéken, a 
Vajdasági Képzőművészek Szövetségének képtárában mutatta be. Kiállí-
tott művei — eddigi tárlataitól eltér ően, amelyeken monumentális olaj-
képeivel, valamint rendkívüli precizségű  grafikáival ismerkedhettünk meg 
-- most meglepetésszer űen a művészi megformálás más eszközeivel tol-
mácsolták alkotójuk meglátásait, érzelmeit, gondolatait, éspedig a fest ő-
művészet legérzékenyebb, legkényesebb és legtisztultabb technikájával: víz-
festéssel. A képek méreteit tekintve azonban Dudás ezúttal is h ű  maradt 
nagyvonalú ábrázolásmódjához: akvarelljei 50 x70 cm és hasonló nagy 
ságúak, s ez az, ami vállalkozását merésszé teszi. A vízfestésben a kis 
formátumú alkotások a szokásosak, hiszen itt — a vízfesték gyors szá-
radása következtében — nincs lehet őség sem a hosszan tartó sem a fel-
aprózott munkára. A képnek „egy szuszra" kell elkészülnie, s éppen ezért 
ebben a technikában nagyméret ű  képek festésére csak nagyon határozott, 
biztos és gyors ecsetvonású m űvész vállalkozhat. „Nagy bátorság volt 
ezt megkísérelni" — mondotta Dudás hatalmas akvarelljeir ől a nagy si-
kerű  tárlaton Milivoje Nikolajevi ć  festőművész. 

Ami az alkotások tartalmát, kifejezésmódját és mondanivalóját illeti, 
Dudás Antal hű  maradt korábbi művészi hitvallásához. Ezek a festményei 
is — két Lengyelországban készült képet kivéve — sz űkebb hazánk mo-
tívumait idézik. S míg a korábbi grafikák és olajképek az ódon hangu-
latú falu házainak népm űvészeti értékszámba men ő  régi, kedves tárgyait 
rögzítették, ezek az akvarellek a vajdasági term őföld és tanyavilág, a 
Palicsi- és Ludasi-tó, a Duna és a Tisza örök szépségeit varázsolják elénk 
az alkotójuktól megszokott, komoly hangvétel ű  színekkel, amelyek között 
ezúttal — és nemcsak a víz, de még az ég ábrázolásánál is — a zöld do-
minál. S ez a hol elmélyülten sokat sejtet ő , hol légiesen áttetsz ő  zöld 
szín ad tápot a reményhez, hogy mindez a tömérdek üde szépség, amely 
vípartjainkat, tájainkat díszíti, a jöv őben is megmarad és nem esik kör-
nyezetártalmak martalékául. Dudás Antal akvarelljeinek ugyanis ez az 
üzenete: tárjuk fel és őrizzük meg vidékünk természet adta, ősi szép-
ségeit. S azzal, hogy e képek legf őbb motívumait a víz, a víztükör, a viz-
pára, a felhők, az eső  képezik, Dudás a technikának sajátos, nagy lehe-
tőségét aknázta ki, mivel egyetlen más képz őművészeti móddal sem ad-
hatóak vissza a víz különböző  megjelenési formái olyan tökéletességgel, 
mint éppen a vízfestéssel. Nem véletlen, hogy az akvarell a nagy tengeri 
országok művészetében engedte a legmélyebb gyökereket: Kínában., Ja-
pánban, Angliában. A kiállításnak egyik ilyen legszebb, vizet megelevenít ő  
darabja volt például az Esős nap című  alkotás, de igen nagy sikert arattak 
többek között a szeretett Palicsi-tavat ábrázoló képek is, amelyek közül 
az Újjászületett Palics címűn egy kis örömteljes piros szín is megjelent, 
mintegy együtt ujjongva a tóra visszakerült csónakokkal. 

Dr. Pap József a tárlatot megnyitó, ihletett hangú értékelésében 
Ács Károly, Fehér Ferenc és Tolnai Ottó tájleíró költeményeivel hason-
lította össze és mai szellemmel áthatott, költ ői világnak nevezte Dudás 
Antal akvarelljeit. 
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OLVASÓIVAPLó  

PÁLYAKÉP, TÜKRÖKKEL 

ÁCS KÁROLY: Ének füstje, füst éneke. 
Forum, Újvidék, 1976. 

Elérkezett hát nemzedékünk is menthetetlenül a jubilálás, az ünnnepel-
tetés idejébe. Ács Károly ebb ől az alkalomból adhatta ki Ének füstje, 
füst éneke címen gyűjteményes kötetét. Abban az értelemben „gy űjtemé-
nyes" ez a könyv, hogy benne a harmincéves pálya minden esztendejét 
képviseli egy-két vers, de .a legjobbak, legjellegzetesebbek, s ugyanígy a 
gazdag műfordítói termést is egy-egy m űfordítás. Az eredeti versek tehát 
reprezentálják a költ ő t, a műfordítások csak ízelít őt adnak a hatalmas 
munkából, melyet Ács Károly elvégzett, ablakot nyitnak a költészet vi-
dékeire, melyeket megismert, bemutatott. 

Méltóbb születésnapi jutalmat egy költ ő , aki még ereje teljében van, 
nem is nagyon kívánhat. Amit az említett szerkesztési elv miatt el kel-
lett hagynia, a kötet végén közölt címjegyzék azt is tartalmazza, s így 
bízvást mondható, hogy az 1945-t ől 1975-ig eltelt három évtizedr ől e kötet 
alapján fogalmat alkothat az olvasó, a szakmabeli könnyen kitöltheti a 
hézagokat, a költ ő  pedig tűnődhet, mit végzett, s mi lehetséges. 

Az Utószóból ítélve Ács korántsem elégedett. Inkább rezignált. Nem 
biztos abban, hogy az id őbe ilyen egyenletesen belehelyezett versek állni 
fogják az idő  próbáit: „Szigorú és — meglehet -- igazságtalan próbatétel 
(ti. ilyen szerkezetben tenni ki költeményeit az id őnek — D. Z.), kimene-
tele teljesen bizonytalan. Ha semmi sem marad fenn utána, akkor is 
csak ez volt, ez van. Egyetlen szavam, egyetlen énekem. Füst, ének." 

Hogy jogos-e ez a rezignáltság, erre még visszatérünk. El őbb azon-
ban a pálya egy másik vetületét: visszhangját is meg kell idéznünk. 

Itt van előttem az Ács-irodalom, s emlékezetemben a legels ő  pub-
likációk izgalma, a pálya hossza tehát, olyan teljességében és közelség-
ben áll előttem, ahogy senkié sem. S er ős meggyőződésem, hogy amit 
láthattam, ami körülötte történt, önmagában is megérne egy antológiát. 
Pedig Ács sohasem volt viharokat provokáló jelenség. Hogy igazi költ ő , 
akit megbecsülés illet, akinek irodalmunk élvonalában a helye, els ő  kötete 
óta kétségtelen. Botrányokra emlékeztet ő  dokumentumokra, látványos ci-
vakodásra tehát ne számítson az olvasó. Tanulságokat azonban remélhet, 
beleláthat a megismerés folyamatának szövevényébe, s hisszük, hogy ezen 
az úton közelebb kerülhet magához a költ őhöz is. 

Talán azzal az örömmel kellene kezdenem, melyet a szabadkai gim-
názium. Munkánk című  diáklapjának 1946. november 20-i és 1947. január 
5-i számában megjelent írásaival okozott. Adyt és Pet őfit idézték ezek a 
megindult szövegek, s tanúsíthatom, hogy akik olvasták, sejthették: az 
aláíratlan megemlékezések mögött költ ő  'rejlik. A lap szerkeszt ője (e sorok 
írója) azonban nem jegyezte le társai szavait, így szemérem és mulasztás 
most egyaránt arra kötelezi, beszéljen csak arról, ami írva vagyon. 

Kéz a kilincsen címmel 1953-ban jelent meg Ács Károly els ő  kötete. 
Szerencsés pillanatban tehát, mert irodalmunkat már nem bénították a 
dogmatizmus, a vezércikk-költészet ny űgei. S Ács — eleve más adott-
ságokkal indulván — az igazi költészet példájává avatódhatott. E lehet ő-
ség fölszabadító tudata átüt a kritikákon. Vukovics Géza írásán úgy, hogy 
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fesztelenül élcel ődik az értetlenségeken (Magyar Szó, 1953. április .19.), 
a fiatal Bori Imre pedig a költ őavatás teljes szertartását viheti végbe. 
(A születés pátosza. Híd, 1953. április. 299-303.) „Szeretem a kemény-
szavú költőket, a kristályosokat és áttetsz őket. A versek úgy marnak belém, 
mint a legkeményebb gyémánt az üvegbe." Így intonál, s aztán ugyan-
ilyen vallomásos fennköltséggel oldja meg Ács jellemzését, helyének és 
státusának kijelölését is. 

E szerint „Ács urbánus költő , a Babits fajtájából való, városi em-
ber, városi mentalitás, aki nemcsak érzelmekben pompázza ezt a mili ő t, 
hanem szavainak veretében is. (...) Tartózkodó költ ő . Szinte érzem a 
versei és az önmaga közötti távolságot. (...) minden verse a mértéktartás 
remeke. (...) Szemérmes ember és óvatos. A megpendített érzést olyan 
finoman és félve teszi költészete asztalára, mint törékeny és drága dol-
got a féltő  kéz. Szégyenli, hogy húsa van. Versei gondolatainak a rönt-
genfelvételei. Csak a lényeget láttatja, (...) jellemz ően urbánus és gon-
dolati a viszonya önmagához mint költ őhöz is. Tudja, hogy költ ő , hogy 
benne verssé alakul az érzelem, és hogy ezt minden versében tudomásul 
vehesse, önmagát is olyan szenvedélyes és heves vizsgálódással veszi körül, 
mint költészetének anyagát, a szót, és tartalmát: a gondolatot. Öntudatos. 
(...) Ács is az adott világ varázsainak b űvöletében él és ír. Tökéletesen 
tárgyi költő  és filozófus. (...) A tárgyak lelke érdekli, (...) ízig-vérig 
modern költő . Nem kifejezésének virtuozitása, életérzésének bonyolultsága, 
hanem társadalmunk kapaszkodó humanizmusa miatt. Szótárunkban csak 
ez az egy értelme van a modern szónak. Ács társadalmi költ ő . Helyzet-
érzése tudatos és ebb ől az érzésből fakadó verseiben felcsendül a jól is-
mert, kedves pátosz, a magyar költ ők évszázados pátosza, amely a közép-
kortól József Attiláig minden valamirevaló költ őnk versében ott van. (...) 
»Tiszta szavak kellenek, mint a leveg ő« írja. Esztétikájának legjellegzete-
sebb tulajdonsága éppen ez a tisztaság. (...) A vers nem cifra szolga 
nála, hanem lényege és gondolatainak hordozója. (...) Költészete gazdag 
formákban is. (...) végigpróbálja az európai költészet gazdag ruhakész-
letét. (...) A poeta doctusok fajtájából való, ahová Babits, Leopardi és 
Valéry is tartoztak. De nem elefántcsonttorony-lakó. Választékos. És ez 
erény. Verseinek olvasása és élvezése nem hétköznapi szórakozás. A vers 
ünnep, és csak alázatos türelemnek nyílnak meg szépségei." 

Bőségesen idéztem ebb ől a tanulmányból, de okkal, hiszen egyes 
elemei kézikönyvszöveggé rögz ődtek, s az Ácsról kialakult kép érvényes 
és vitatott vonásai itt öltenek el őször alakot. Az átörökítést természe-
tesen maga Bori végzi a legkövetkezetesebben. Újabb Ács-tanulmányában, 
melyet 1956-ban írt és Az ember keresése című  kötetében, tehát 1960-ban 
is közzétett (22-32.), az „urbánus" Ács portréját rajzolja és árnyalja to-
vább. Itt ölt élesebb formát az urbánus, aki zárkózóbb, „kimértebb; desz-
tilláltabb", mint a vidéki költő , s megjelennek arcán az önmarcangolás, 
a játékosság, bölcselkedés és f őként a szkepszis vonásai. Életérzésének 
a „nemesen kifinomult könyvkultúra" egyik leghangsúlyozottabb eleme. 
Ünnepélyessége már nemcsak a köznapoktól különül el, de az élmény is 
elrejtőzve, a csontrendszerként fölfogott gondolatra redukálódik. 

Törvényszerű , hogy mikor Ács termékenységének els ő  nagyobb szü-
netei bekövetkeztek, a köztudat erre az önelemz ő  racionalizmusra gya-
nakodott. Második kötetér ő l szólva Fehér Ferenc már ezzel a verzióval 
vitatkozik. (Variációk egy költ ői önarcképre. Magyar Szó, 1960. május 15.) 
A verziót Vukovics Géza tüzetesen meg is fogalmazza, mikor ez a második 
kötet (Csönd helyett vers) a Híd-díjat elnyeri. Épp azért tüzetesen, hogy 
a költőnek módot adjon a cáfolatra, amit az interjú címe is sejtet: A 
közhit ellenére. (Magyar Szó, 1961. január 23.) A „közhit" Vukovics szerint 
elzárkozónak, megközelíthetetlennek véli Ácsot. Olyan költ őnek, aki el-
vont gondolatokkal zsongl őrködik, nehezen vajúdva, szőrszálhasogató ap-
rólékossággal barkácsolja ritkán szület ő  verseit. 

Ácsot a kihívó verzió természetesen replikára készteti: „nem nor-
mára, hanem darabszámra dolgozom" — válaszolja Vukovicsnak, s a 
továbbiak során még elmondja, hogy a világ roppant gazdagságából csak 
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figyelemmel, önfegyelemmel fogható ki az, ami számára fontos. Kalandok, 
sejtelmek, hangulatok csábításának, az olcsó siker hívásainak tehát nem 
engedhet: a maga törvényei szerint óhajtja újjáteremteni a világot. A 
Híd-díj reflektorfényében az aggodalmak elhomályosulnak, Ács Babits, 
Ady, Vörösmarty méltó utódjaként jön le a pódiumról. 

A neheze azonban ezután következik. Az Új Látóhatár kritikusa, Ki-
bédi Varga Áron még támadó él nélkül teszi szóvá, hogy nem is olyan 
bonyolult Ács költészete (Vajdasági magyar költők. 1963. május—junius. 
281.), de a revízió nem is kívülr ől, hanem itthon támadt, a Symposion-nem-
zedék frontáttörési műveleteinek sodrában. Végel László A jugoszláviai 
magyar költészet címen közzétett vázlata (Híd, 1966. szeptember. 935-955.; 
1966. október. 1069-1078.) bízvást tekinthet ő  csoportreprezentáló megnyi-
latkozásnak. Ácsra vonatkozó megállapításai a teljes kontextusban beszé-
desebbek, de hely híján mégis mell őznünk kell a nagyobb összefüggéseket, 
így a Gál Lászlót megítél ő  passzust, az újabb költészet egészére vonatkozó 
értékelést és a Borival való vitát, aki akkor még kategorikusan tagadta 
a jugoszláviai magyar irodalom hagyományának létét. Ács költészetét az 
„új modorosság" képviselőihez mérten már a pozitív elmozdulás példái 
között tárgyalja Végel. Pontosabban szólva: nem költészetét, csak néhány 
versét tekinti ilyen pozitív példának. A létezés radikáliš kritikájának kép-
be foglalása miatt adózik ezzel az elismeréssel. Igaz, az Ács-versekben 
megfogalmazott csöndet nem találja eléggé dimenzionáltnak, de így is 
előfutára a modernségnek, s tévedés őt tudós költőnek látni, hiszen mé-
lyen cinikus. Innen ered: cinizmusából és közönyéb ől hidegsége és szen-
vedélytelensége is. A tartózkodó, míves poeta doctus Bori által alkotott 
emblémája itt már bélyegként egzisztál tehát. S magyarázat a terméket-
lenségre is: „Mert szerintem — írja Végel — tévedés lenne azt hinni, 
hogy Ács azért publikál olyan kevés verset, mert nagy nála a m űgond. 
Ha nem is a leglényegesebb, de mindenesetre az egyik fontos ok az, hogy 
hiányzik belőle a szenvedély inspiráló tüze." A leglényegesebb okot — 
olvashatjuk ugyanitt — azért nem fedi föl Ács, mert „nem akarja be-
ismerni a vereséget, se azt az utat, amely oda vezette". „ Mi csak a vég-
eredményt ismerjük meg: a csöndet. Azt hiszem, sokkal autentikusabb 
lenne ez a költészet, ha felszabadultabb lenne, (...) E költészetb ől hiányzik 
egy természetes adottság, a verg ődő , szenvedő  ember jajkiáltásai. (...) 
még hallgatásának a perspektíváját sem állítja elénk. Talán azért van 
az, hogy Ács verseinek a világa meglehet ősen statikus." (952-954.) Azon 
érdemét azonban, hogy elvetette .a konvenciót, s megérezte, gyanújával 
— Pap Józseffel egyetemben— egyenesen szükségszer űvé tette egy új 
költői nyelv megteremtését, említett gyöngeségei sem tehetik kétségessé, 
s van esélye kedvez ő  metamorfózisokra is. 

Egy év sem telik el, s megjelenik a Napjaink éneke című  nagy anto-
lógiának, a modern jugoszláv költészet minden eddigi vállalkozást fölül-
múló hatalmas gyűjteményének második kötete. Akárcsak az els őnek, 
szerkeszt ője, sok darabjának fordítója is Ács Károly. A poeta doctus-sze-
rep beteljesülésének egyik nagy bizonyítéka, Bori Imre nyomban terje-
delmes tanulmányt is ír róla. (Napjaink éneke. Híd, 1968. február. 211-220.) 
De munkáját nem rendeli alá az Ács körül támadt nézeteltéréseknek. 
Áttekintése a fejlemény történelmi újszer űségét, a jugoszláviai magyar 
irodalom sajátos érzékenységét állítja el őtérbe. S ahol kimondottan Ács-
ról beszél, ott is irodalmunk képvisel őjét látja benne, s a viszonyt latol-
gatja, mely a szerkeszt ő  szempontjai nyomán az antológia és a jugoszláv 
irodalmak között kialakulhat. Ilyen „kollektív" érdek ű  közelítésben is ki-
derül, sőt így még meggyőzőbbnek tetszik, hogy a Napjaink éneke „talán 
a jugoszláv költészetnek leginkább nonkomformista antológiája abban 
a törekvésben, hogy a modern jugoszláv költészetnek »költ ői« színeit 
keresse meg, a ma identifikációjával és a szerkeszt ői ízlés koordinátáival". 
(217.) S kiderül., hogy ez •az ízlés megbízható, szuverén., a tájékozottság 
kivételes, a kép a súlypontokat és a folyamatokat is meggy őzően tükrözi. 

Ugyanebben az évben, 1968-ban teszi közzé Bori a jugoszláviai ma-
gyar irodalom 1945 utáni történetének általa írt részleteit, s köztük az 
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Acs Károlyról szóló tömör jellemzést. (Híd, 1968. szeptember.) Híven az 
előzményekhez, itt is az „urbánus" jelleget állítja meghatározónak, „ez 
teljesedett ki szkepszisében", s ennek sajátosan vajdasági elváltozása-
ként értelmezi azt a kételyt is, mely „»beszéd« helyett a »némaságot«, az 
eredeti vers helyett a műfordítást kínálja fel"; Érdekessége ennek a jel-
lemzésnek, hogy az élmények hűvös kezelésében a Végel említette „ciniz-
must" is jelenvalónak mondja, s a költ ői vereséget is tényként említi, 
de olyan tényként, melynek „konstatációjából születnek meg legjobb köl-
teményei". (940-941.) A szemlélődés hajlama, a spontaneitás hiánya és 
a distancia most is ott van Bori Ács-képében, s most sem gyarlóságként, 
bár korántsem olyan érdemként, mint els ő  terjedelmes tanulmányában. 

Magyaráznunk ezt szükségtelen. Épp csak jelezni kívánjuk, hogy egy 
kézikönyvrészlet természete sem t űr vallomásos méltatást, de az . idő  is 
múlt, a modern költészetről, költőiségről alkotott fogalmak is átalakultak. 

Ennek az elváltozásnak érdesebb fejleményei ütköznek ki Ács új kö-
tete ;  A menetrend dicsérete fogadtatásának hangjai közül. Az Új Sym-
posion 13. számában Gerold László üti le ismét a Végel tanulmányából 
ismeretes akkordot, s ézt er ősíti föl Költői tetszelgés című  bírálatában 
Podolszki József a Magyar Szóban. (1969. május 18.) A közlés sugárzását, 
a vers mágneses terét mértékké avatva beszél hiányérzetér ől: „a Menet-
rend dicsérete egyik klasszikus példája az ilyen lélektelen és testetlen 
költészetnek. Ügyes és változatos formakezelés, gondos szóválogatás, el ő-
kelő  mérsékeltség, kacérkodó groteszk megvillanások, küls ő  gondolati ví-
vódások (vagy legalábbis konfliktusok) az Ács-versek legf őbb jellemvonásai. 
Röviden a kultúrált és míves tartalmatlanság és er őtlenség szimptomatikus 
tünetei." A sokat emlegetétt versel őkészség példáit, •a rondókat, a szo-
nettkoszorút „iskolás iskolapéldák"-nak mondja, féligazságoknak az Ács 
urbanitásáról, vívódásairól, csönd-problematikáj áról forgalmazott nézete-
ket. Mindez az álköltészet leple: a sematizáló gondolkodás, a szürkeség 
és az eltanult mesterség álcája. Egyet elismer: „Ács kétségtelenül tud." 
Tudniillik verselni. 

Tévedés lenne azt hinnünk, hogy ezt a véleményt a Symposion-nem-
zedék képviselői kivétel nélkül vállalták. Korábban talán igen, de id ők 
múltán a differenciálódás ebben a vonatkozásban is bekövetkezett. Szem-
beötlő  jele ennek Bányai János cikké, mely szintén a Menetrend dicsérete 
után jelent meg, s a Könyv és kritika második kötetében olvasható. (Fo-
rum, Újvidék, 1977. Irónia és grámmatika. 98-107.) Ennek az írásnak az 
az újdonsága Gerold vagy Podolszki kritikájához képest, hogy Ács mí-
vességéb ől kimutatja a mívesség iránti ironikus kétséget is. Itt is meg-
állapítja, mint oly sok esetben, hogy a költ ő  ezzel az iróniával „magát 
a formát teszi kérdésessé ..." (102.) Ennek az iróniának a gyökerén a 
költőnek önmaga iránti kétségét .észleli, a régi hit, a távolba néz ő  lel-
kesültség átváltozását fanyarságra, reménytelenségre. E magyarázat bir-
tokában, bár megérti mind a „városi lélek", mind .a gondolatiság, mind 
a hűvösség irányába terelődött magyarázatokat, de érvényüket a mai 
Ácsra nézve tagadja. „Ma már — írja — nyilvánvaló, hogy nem a »városi 
lélek« jelenléte teszi intellektuálissá az ő  költészetét." S ugyanilyen nyil-
vánvalónak véli a gondolatiságon való inszisztálás értelmetlenségét is, 
hiszen „Nem a gondolat itt a dönt ő  költői körülmény tehát, hanem a 
gondolkodás hangulata, a gondolkodás érzelmi anyaga". (102.) 

Ami ezután történt, már csak finomítása a Bányai által véghezvitt 
kompromisszumnak. Nem hiszem, hogy okszer ű  a kapcsolat, de ennek 
a közeledésnek lehetünk tanúi Bori Ács Károly manierizmusáról írt cik-
kében (Magyar Szó, 1976. március 20.), mely a régi formakultúra, régi 
költői gesztusok hivalkodó jelenlétében, a „rájátszás"-ban észleli ugyan-
azt az iróniát, melyr ől Bányai beszél. Épp csak a rájátszás funkcióját 
értelmezik másféleképpen. Bányai a költ ői forma kérdésessé válását véli 
benne kifejeződni, Bori egyfajta h űség tüntetését: ilyen vagyok. Ennek 
a közeledésnek eredeti példájaként említhet ő  Utasi Csaba A merőleges 
szerkesztés diadala című  elemzése A forradalmár rondelje című  Ács-vers-
ről. (Magyar Szó, 1976. május 9.) E szerint is a dinamikus, könnyed forma 
és a komoly mondanivaló „mer őleges" viszonya a tökéletesség titka. 
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Ezzel a jubileum közelébe érkeztünk. A fontosabb új megnyilatko-
zások már annak akusztikájában hangzanak el, az Ének füstje, füst éneke 
alkalmából. (Bori Imre: Egy verseskönyv szembesít ő  kompozíciójáról. 
Magyar Szó, 1977. február 19.; Dési Ábel: A költészet mérlegén. 7 Nap, 
1977. március 11.; Vajda Gábor: Szigorú szívvel. Magyar' Szó, 1977. március 
19.; Sinkovics Péter: Forma és idő . Interjú. Magyar Szó, 1977. április 16.; 
Fehér Ferenc: Fehéren izzó versek. Üzenet, 1978. május.) Az ünneplés akusz-
tikája inkább a vizsgálódás új lehet őségeinek fölvázolására, egy-egy fontos 
vers értelmének kinagyítására ad kedvet, a régi kérdések, viták prolon-
gálása ünneprontásként hatna, de a régi mivoltukban bizonyára már nem 
is léteznek. Egyedül Dési Ábel véli alkalmasnak a pillanatot, hogy kardot 
húzzon az ünnepelt mellett: „Mi sem jellemz őbb költői sorsára, mint az, 
hogy miközben az ifjú költ ői nemzedék hatalmas frázisokat pufogtatott 
a költészet modernségér ől és az intellektuális költészetr ől, nem vette észre 
és nem is akarta észrevenni, hogy nálunk e költészetnek a tökéletes 
típusa már megvan és egyre tökéletesebb formában kiteljesedik. Pedig 
ha tíz és tizenöt évvel ezel ő tt komolyabban tanulmányozták volna Ács 
Károly költészetét, akkor a vajdasági költészetr ől alkotott képünk ma 
egészen más volna. (...) A jó versek megírásának szinte kizárólagos mér-
céje és követelménye az, hogy minél kevesebbet írjunk. (...) Ács számára 
a költészet ezért mindig kemény munkát és kockázatos, veszélyes harcot 
jelentett. Ennek a helyzetnek a jellege és kritikai tudata mentette meg 
az elsekélyedés, az ellaposodás, a hétköznapi fecsegés és banalitás buk-
tatóitól. — Ezért válhatott igazi nagy költ ővé." 

Kommentárt az eddigiekhez sem f űztünk, Dési. dörgedelmeihez sem 
fűzünk. Nem az volt a célunk a visszhang fölidézésével, hogy most, az 
utólagos okosság magaslatáról a korábbi eredményeket min ősítgessük. 
A bennük kifejeződő  kérdések azonban, éppen azért, mert nem álkérdé-
sek, kikerülhetetlenek, nekem is szólnom kell róluk, ha a bennem kifor-
málódott Ács-képről számot akarok adni. 

Azt hiszem, mindenekel ő tt az alkotás nagy szünetéit, Ács hosszas 
hallgatásait, csöndjeit kellene elválasztani a hűvösség, a zárkózottság, a 
rejtőzködés verziójától, melyhez természetszer űen társult az élmény és 
vers közötti distancia föltételezése, ebben az értelmezésben a formakultúra 
is mint a distancia, a szkepszis eszköze. Mikor Böri ezekét a vonásokat 
fölfedezni vélte, irodalmunk nagyon rá volt utalva egy Babits-szer ű  költőre, 
s egyben-másban Ács ilyennek is mutatkozott. A pórtré azonban nem any-
nyira róla készült, hanem — mint ilyenkor leríni szokott — a fiatal kri-
tikusban élő  költőeszményről, mely Babitsra is csak elvétve hasonlít. Ha-
sonlít a Szonettek költőjére, a korai Babits Arariy-portréjára, de amikor 
ezek a vonások József Attila mindénségi.gényével társulnak, meg az át-
élés mélysége, az alkotótűz, a szenvedély is megjelenik az ácsinak vélt 
ábrázaton, már olyan sok lehet őséget . ígér, hogy ez a korai portré aligha 
,tehet róla, ha kés őbb az üres virtuozitás, az érzelmi szegénység példájává 
,torzul. 

Ismételnünk kell: irodalmunk 1950 táján nagyon. is' rá volt utalva egy 
Babits-szerű. költőre. Ács ugyan nem ígérte az európai modernség adap-
tálását, a tanulmányíró, a kritikus Babits tanári,bölcseleti igénye sem élt 
benne ;  s nem készült az antikvitás, Dante, a XIX. századi angolok fordí-
tására, interpretálására, egy Ady-szer ű  költő. társának, ellentétjének, s 
stílusa is közelebb állt és áll ma is a fiatal Tóth Árpádhoz, Kosztolányihoz, 
mint Babitshoz. (Urbánusnak azonban csakugyan. olyan volt, mint Babits, 
ha a nagyváros közönséges arcától való idegenkedés nem is vált olyan 
alapélményévé, mint Babitsnak. Halász Gábor óta ez közhely.) Verselni 
viszont valóban tudott, .és m űfordítóként is irodalomtörténeti érdek ű  
munkát ígért. Irodalmunk éretlenségére vall, hogy ezek a képességek egy-
felől és rokonszenvesen az ábránd irányába stilizálódtak, másfel ől a vers-
kultúrát lekicsinylő  vadzseniség céltáblái lettek. 

Verselni tehát kezdett ől tudott Ács Károly ;  otthonosan fejezi ki 
magát a zártabb, kötöttebb formákban, de hogy ez a zárkózás, a köz-
vetettség, az élmény csonttá csupaszításának következménye vagy meg- 
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felelése lenne, ez az Ács-irodalom legnagyobb félreértése. S ráadásul még 
úgy beidegződött, hogy vakmerőség benyomását keltheti, ha kijelentem: 
Ács Károly vallomásos költő , verseinek túlnyomó többségében a líraiság 
közvetlen természetű . Ha Ének füstje, füst éneke című  kötetét, melyben 
legjobbnak tartott verseit tette közzé, ebb ől a szempontból áttekintjük, 
állításom hitelérő l bárki meggy őződhet. 

A kötetnyitó és előhangnak tekinthető  Tanú című  vers minden bo-
nyolultságával együtt nyílt és közvetlen vallomás a tanúszerep személyes 
tartalmáról. Így végz ődik: 

Se gyáván hangos, se hősin szelíd 
Szigorú szívvel állok egyedül 
Vallató mához idézett tanú. 

Ezután a pálya időrendjében következ ő  versek nyitányaként az 1945-
tel datált Négyszemközt az éjszakával (I.) következik. Annyira érzelmes, 
csupa zene, holdfénnyel, ékk ővel, csillagokkal, boldog szédülettel telített 
ez a vers, s annyira a fiatal Kosztolányira emlékeztet, hogy Bori egye-
nesen a szándékos manierizmus megnyilatkozásának véli. Mintha a költ ő  
indítéka ez lenne: Manierizmust akartok? Íme, itt vannak harminc eszten-
dővel ezelő tt írt verseim! Lehet, hogy a vers átdolgozásában és újraköz-
lésében csakugyan volt valamilyen tüntet ő  szándék, bár az ilyen „nyu-
gatos" versek elszaporodásának irodalmunkban én semmi jelét nem látóm, 
s azt Bori is jelzi, hogy ennék a „manierizmusnak" „még van költ ői arany-
fedezete is". Épp ezért azt mondanám: Ács líraiságának egyik alaphajla-
mát képviseli ez a telt érzelmesség, s ezért is került a kötetbe: része, 
szerves része az életm űnek. Később szikárabbá válik ez a líraiság, néhol 
elvontabbé is, a formaképzés igénye föltűnő  alakzatokba fegyelmezi, de 
el nem sorvad, el nem idegenül se a szerz ő től, se a verstől. Ha az elide-
genülés, a nagymérvű  distancia lehetséges volna Ács számára, akkor nem 
kellene elnémulnia, formakultúrájából mindig futná egy parnassien imi-
tációra vagy egy-egy játékos szerepversre. 

A kötet rendjében haladva vallomásos versnek találom: A porok 
városa, Tépelődő, Tavasszal, Várva, Új koszorú, Búcsú a barna szobától, 
Modern ballada, Vágy, Megálltam, Eszmélet, Játék, Kéz a kilincsen, Mottó, 
Költ ő, Csönd helyett vers, Szerelem, Mosoly, Álom és emlék, Halál, Kósza 
sorok 1955 májusán, Riadt kérdés, Költ ő  inkognitóban, Barátaim, Májusi 
szólam, Párvers, hét év pillérein, Félsz-e?, Ha visszatérek, Máglya, Ballada 
az építőkről, Téli vázlat, Négy sor a falról, Laboratórium, Menetrend di-
csérete, Dél, Novgorodban, Emlék, télben, Találkozások, Nádas tavon, Pil-
lanat, Négyszemközt az éjszakával, Önarckép, félhomályban. 

Negyvenegy vers, tehát e reprezentatív gy űjtemény zöme, a költemé-
nyek túlnyomó többsége olyan, hogy benne a személyesség, a líraiság 
közvetlen módon nyilvánul meg. Ilyen értelemben vallomásos Ács lírája, 
nem szorosan vett tankönyvi kritériumok szerint, vagyis nem állíthatjuk, 
hogy a vallomás valami visszafogott vagy tilalmas érzés fölszakadásának 
eruptív erejével ömlik a versbe. Azt viszont igen, hogy az én, aki meg-
nyilatkozik, nem fiktív én, azonos a szerz ővel, annak érzéseit, helyzeteit 
fejezi ki. Természetes, hogy a lírai megnyilatkozás közvetlensége nem 
azonos fokú, nem azonos természet ű . Van, amikor a költő  dolgáról szóló 
általános érvényű  strófával intonál a vers (Új koszorú), s csak a második 
szakaszban fordul direkt vallomásba, a sajátosan egyéni funkció értel-
mének hirdetésébe a vers. A következ ő  darab azonban (Búcsú a barna szo-
bától) már a versre indító színteret is fölvázolja, az „itt" egy konkrét 
élethelyzetet jelent, innen fejlik a tágabb jelentés, a sorsra vonatkozó 
vallomás. A „vén, csüggedt halász", akihez itt magát hasonlítja, de még 
a színek dachi technikája szerinti mondatszövés is, mely az én helyébe 
a „lelkemet" iktatja („s a lelkem, ez a vén, csüggedt halász ... "), éppúgy 
Tóth Árpád cizellált busongására emlékeztet, mint az „Ó"-ban felködl ő  
fájdalmas sóhaj. 
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A Modern ballada azzal üt el a direkt vallomásoktól, hogy látszólag 
valakihez beszél, holott ez a közlésmód az „önmegszólító" forma jól ismert 
változata, s Ács máshol is él vele. Például az Eszméletben, mely az em-
berről való tűnődés után vált át a tegezésre. Máskor pedig harmadik 
személynek tünteti föl a költ őt, akiről beszél (Költő  inkognitóban), de már 
a cím is elárulja, hogy az inkognitó nem igazi rejt őzködés, s az ént nem 
fedi el az ő , csak a szemérem, s a játék fájdalmas der űjébe vonja, ahogy 
az ónarckép, félhomályban harmadik személye a zord keserűségnek ad 
férfias veretet. 

Az esetek többségében azonban még ennyire sem rejtett a személyes-
ség: egyenesen beszél önmagáról, ellen- és rokonszenveir ől, mit szeretett 
és miért. „Én az álmokat sohasem szerettem" — kezdi Álom és emlék 
című  versét, s az utolsó szakaszban magáról a vallomáskényszerr ől ír: 
„Vagy vallani. Mindegy, hogy mit." 

Szempontunkból az a sajátosság is argumentumérték ű , hogy ezek a 
versek sokszor nemcsak grammatikájukkal, de bens őséges, érvel ő, ma-
gyarázó jellegükkel is egy konkrét kapcsolat, a valakihez szólás közvet-
lenségével beszélnek. (Félsz-e?, Párvers, hét év pillérein) Szerelmes ver-
sekről lévén szó, természetes ez, mondhatja valaki, s igaza volna, s csak 
megerősíthetné ama gondolatunkat, hogy az élmény eléggé kiüt ezeken 
a költeményeken, kihat lüktetésükre, grammatikájukra, egész természe-
tükre. Úgyannyira, hogy az indító élmény nemhogy elvértelenedne az 
absztrahálás során, hanem olykor a maga epikai mivoltában bontakozik 
ki, egész kis helyzetképpé kerekedik, s így, ebb ől a konkrét eseményb ő l 
fejlik az emberi létezésre érvényes jelentés. A Menetrend dicsérete minta-
esete ennek az empíriát és gondolatiságot szervesen összekapcsoló vers-
építésnek. A meditációkban szinte mindig jelen van a meditáló ember, 
az állításban az állító. Mert a Találkozások például személytelen vers, de 
grammatikája teljesen a mondókák és ráolvasások céltudatosságával sodor 
az ősi szómágiák hitével. 

Itt kell elmondanunk, hogy Ács hite a költ ői szó erejében valóban 
rég megingott. Tudjuk, hogy az a gondolata, melyet a vallomáskényszer 
szemléltetése végett idéztem, így folytatódik: „Az élet a szavaktól nem lesz 
se szebb, se rútabb. I  Amit mondok: álmok és emlékek. Mért nem elég 
ennyi, hogy elnémuljak?" S ezzel el is érkeztünk az elnémulás, a termé-
ketlenség oly sokat emlegetett gondjához. A magyarázatok ismeretesek. 
Bori az urbánus jellegű  szkepszisből eredezteti a versihlet elapadásait 
és a műfordításra való áttérést. Bányai a költ ői eljárás természetében 
véli megtalálni az okot. Szerinte a versbe behatoló és a struktúrát is 
érintő  irónia már magát a versírást teszi kérdésessé. Végel és Podolszki 
magyarázata egyszer űbb: hiányzik a tartalmas, szenvedélyes mondanivaló. 
Láttuk, Végel egy ponton Borihoz is közel áll: ott, ahol Ács cinizmusáról 
beszél. A Bányai által észrevételezett irónia, az önszemlélet kiábrándult-
sága, kis erőszakkal közös nevezőre hozható mindazzal, amit Ács szkep-
sziséről és cinizmusáról leírtak. A különbség „csak" az — és ez, igen 
lényeges —, hogy Bori és Bányai szerint a versért való küzdelem, a „költ ő i 
eszköz és a költ ői tárgy dilemmája" ihlető  forrás is lehet, s persze az 
elnémulás oka is. 

Nem tudom. Az igazat megvallva nem is hiszem, hogy Ács nagy hall-
gatásait mindenáron meg kellene magyarázni. S ha kellene, aligha lehetne 
annak a fogalomnak Ácsra vonátkoztató szétfejtése nélkül, melyet Bori 
„vajdasági" jelzője rejt, alkat és közeg viszonyának elemzése nélkül. 
Erre én sem vállalkozom. Természetesen azt sem hiszem, amit Dési Ábel 
állít, hogy így van rendjén: inkább ritkábban és kevesebbet írjon a költ ő , 
de tökéleteset! Ilyenkor legcélszer űbb a költőre figyelnünk: ő  miként 
vélekedik erről? Korábban, a sommás magyarázatok idején, hajlott arra, 
hogy dacos gesztussal ő  is a minőségre hivatkozzon: nem normára, ha-
nem darabszámra dolgozik. A Menetrend dicsérete című  kötet utószavában 
azonban átoknak mondja a ritkán írás tényét, s önmaga elégedetlenségét 
vers-csíráival szemben rombolónak, mely mélyebben rombol. S ez a ku-
darctudattal árnyalt kesernyésség jelen van az Ének füstje, füst éneke 
utószavában is. Új mozzanatot, argumentumot ehhez a kérdéshez a Híd 
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múlt évi májusi számában megjelent Batyuim című  vers kínál. Koszto-
lányitól, Velérytől és Poundtól kölcsönzött mottói nyomán az önmagá-
hoz való hűség és a régi míves, ékszeres, ékes forma föladásának gon-
dolatát variálja. Kétség és meghatottság szövi át ezt a csöndes meditá-
ciót is; emlékezés, nosztalgia és a változtatást sürget ő  törvények józan 
ismerete fölött is a hűség itt az uralkodó szólam: a saját batyu vállalása, 
legyen akármilyen a batyu és a világ. 

Ez a vers sem magyarázza meg, hogy miért kell sokszor olyan hu-
zamosan hallgatnia, de a költeményt átható rezignáció elgondolkodtató. 
Arra figyelmeztet, amire minden rezignáció: a költ ő  tudomásul veszi 
kudarcait, de a szándékaiban, tetteiben, jelen esetben az Ács által kép-
viselt költészetben rejl ő  értékek, lehet őségek elnémulása fájdalommal tölti 
el. A rezignáció mindig tiltakozás is a veszend őség ellen, persze szelíd 
tiltakozás, de éppen kesernyés tartalmai jelzik, hogy az értékvesztés tudata 
is jelen van benne. 

A vershez fűzött gyors kommentárjában Bányai János nyomban el ő  
is adja, hogy Ácshoz jelzők tapadnak, amelyek talán nem is érvényesek, 
mert „Ács Károly verseiben az élményiségnek, a megéltségnek, az érzelmi 
és hangulati tapasztalatoknak igen nagy szerep jut. Nagyobb is talán, 
mint a valóságos intellektuális — mondjuk, bölcseleti — élményeknek. 
Vagyis, a szabad szemmel látható formajegyek mögött mindig egy mé-
lyen megélt élet-, s ő t azt is állítani merem, hogy egy közvetlen lírai él-
mény munkálkodik". Így aztán most már az Ácsra ragadt jelz ők válnak 
kérdésessé, Bányai szerint is, de hogy az irónia magát az ácsi verset is 
megkérdőjelezi, ezt most is fönntartja. 

Nem tehetek róla, hogy a megéltség és közvetlenség dolgában 
nézeteink összetalálkoztak, de a teljes egyetértést ől Bányainak most sem 
kell tartania. Én ugyanis nem hiszem, hogy Ács elnémulásainak oka Ács 
„költői eljárásá"-ban rejlik. Abban meg bizonyos vagyok, hogy amit Bá-
nyai iróniának nevez, az periferikus tünet, s szó sincs arról, hogy Ács 
költőiségét, „költői eljárását" kérdésessé tenné. Az a disszonancia, melyet 
a Téli vázlat könnyed dalszerűsége és tartalmának súlyos komorsága 
eredményez, ironikus mozzanatot talán tartalmaz, de hogy ez a keser-
nyésség a könnyed formát kérdésessé tenné, annak semmi nyoma. Ellen-
kezőleg: az ilyen disszonanciák állandó és természetes hatóeszközökként 
léteznek századunk magyar lírájában. József Attilánál, mint ismeretes, a 
groteszksékig feszül ez a disszonancia: 

Rózsa a holdudvaron, 
aranyöv derekadon. 
Kenderkötél, 
kenderkötél nyakamon. 

(Klárisok) 

Az 1927-28. esztend ők termése fölösen kínálna még példát, de a leg-
utolsó versekben is éppen az a szívszomorító, hogy a végs ő , nagyon súlyos 
szavak ilyen dalszerű  formában hangzanak: 

Tudod, hogy nincs bocsánat, 
hiába hát a bánat. 
Légy, ami lennél: férfi. 
A f ű  kin ő  utánad. 

(Tudod, hogy nincs bocsánat) 

A. legutolsó teljes vers, az „Íme, hát megleltem hazámat" kezdet ű  
költemény utolsó strófája még grammatikájában is a naiv verselés mód-
szerét követi. („Szép a tavasz és szép a nyár is ... ”) Azt jelentené ez, 
hogy kérdésessé lett a forma? Akkor Nagy Lászlónál, Csanádi Imrénél, 
Szécsi Margitnál és oly sokaknál miért jelenhetnek meg a súlyos tartal-
mak ismét ilyen könnyed formában? 
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Fagyok jönnek sorban, 
fehér dühű  gárda, 
mint a perec roppan 
az esendők válla. 

(Nagy László: Fagyok jönnek) 

Ej haj,  fogy a lét, 
kitelik a hant —
jaj nekünk ha mellkasunkon 
csontot ér a lant, 
csókok híján havazik 
párnára a jaj —
fekete a Bitaraj, 
megőszül a haj! 

(Szécsi Margit: Ej haj) 

S most lássuk az Ács-verset, melyben a forma ironikus funkciója 
állítólag magát a költ ői eljárást teszi kérdésessé: 

Ének füstje kormoz 
Füst éneke fázik 
Csont koccan a csonthoz 
Megfagyunk hazáig 

Havak fehér korma 
Befelé permetez 
Miértünk ki szólna 
Ha egyszer vége lesz 

Aki figyelt az el őző  példákra, észreveheti a rokonságot. Szó sincs itt 
arról, hogy a könnyed forma kérdésessé tenné önmagát, ellenkez ő leg: 
ez a forma épp a haláltudat elviselésének méltóságát, a szellem épségét, 
a fájdalom humanizmusát teszi érzékletessé. Nagyon is él ő  forma tehát, 
s a gazdag formakultúrának ilyen lehet őségei fölmérhetetlenek. Nagyon 
rossz irányba orientálnánk költészetünket, ha a vers összetettségének, 
ambivalenciáj ának bizonygatásával a formakultúra anakronizmusát sugall-
nánk. Azok a végletekig kihegyezett megoldások, melyeknek a Hat rondel-
ben tanúi lehetünk, csakugyan szembeötlenek, s alapul szolgálhatnak a 
formával való játékot bizonygató érveléshez. Ezekben a rondelekben azon-
ban afféle műfaji követelmény a játék, tehát különbecsvágy, játékos kedv 
működik bennük, s szó sincs arról, hogy a költ ő iség egészét megkérd ő-
jelező  igénnyel. Hogy mennyire így van, elég, ha A forradalmár rondeljét 
a Glosszával egybevetjük. Az utóbbi szó szerint úgy kezd ődik, mint az 
előbbi: „A forradalmár kertjében kapálgat", de elégikus fájdalom, a cse-
lekvő , közösségi lét utáni nosztalgia hatja át. Akár a búcsúzó Tóth árpád-
nak az élet, az ifjúság, úgy üzen itt vissza a költ őnek a forradalom, s 
úgy szenved az elmúlás, az emberi és történelmi kiiktatódás: a személyes 
és közösségi veszteség miatt. 

Tömören szólva: ezt a verset is a h űséget és veszteségtudatot egybe-
olvasztó rezignáció uralja, egy nagyon tartalmas keser űség, mely éppen 
az értéktudat ereje révén sokkal szervesebben is kapcsolódik a nagy 
öregeket idéző  Matuzsálem példái című  költeményhez és Ács mai költé-
szetének alaphangjához, a rezignációhoz, mint egyik vagy másik rondelje. 
Komor, érdes színek árnyalják Ács mai arcát, de a cinizmus most is 
idegen tőle. Lehet kegyetlen önmagával szemben is (Önarckép, félhomály-
ban), lehet elégedetlen, keser ű , de komolyan veszi önmagát. Természetesen 
a költőre gondolunk. Irónia helyett sokkal találóbbnak érzem — róla 
szólva — a kesernyés jelzőt, vagy a fanyart, melyet Bányainál olvastam. 
Ennek társulása a fájdalommal, mely uralkodó szólam a mai Ács költé-
szetében, könnyen belátható, s nem zárja ki az elégiához való közeledést 
sem, melynek esélye a Nádas tavon szépségében és a Batyuimban nagyon 
is közelinek látszik. 
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S végül arról a konkrét csöndről is illene még szólnom, melyr ől az 
Ács-vers beszél. Azt hiszem, ezt a csöndet is a kritika vonta misztikus 
ködbe. A kísértés nagy volt, hiszen mióta Tolsztoj, aztán Rimbaud fe-
képnél hagyta az irodalmat, majd Valéry, Rilke nagy hallgatásai után 
a kérdés állandóan napirenden van. A dada és a vele rokon izmusok 
másfelől artikulátlan hangosságukkal hirdették, hogy a m űvészet ostoba-
ság. A nagy dezertálások és robbantások okai között az a legállandóbb, 
hogy a vers nem változtatja meg a világot. A megváltás álmának és a 
teljesség vágyának kudarcai és a nagy elhallgatások valamiként össze-
függnek. A. csönd kérdése tehát valóban nagy kérdés, lehet róla értekezni. 

Hogy Ács elhallgatásai mögött is ilyenfajta medd őségérzés, értelmet-
lenségtudat rombolna,, nem tudható. Azzal számolnunk kell, hogy tehetsége 
nem eruptív természet ű , a teljességvágy láza sem égette úgy, hogy lírai 
ihleteit kiszámíthatta volna. A magyarázatot, mint írtam, én alkat és 
közeg viszonyában keresném. 

Bizonyos csak abban vagyok, hogy az ő  csöndje nem a túlfinomult 
formák iránti csömör következménye. Ellenkez őleg: nem érzi a megneve-
zést méltónak ahhoz, amiről beszélnie kellene. Csönd helyett vers című  
költeménye nyíltan fölfedi ezt a „titkot". Kosztolányi „Én feleségem, jó 
és drága-drága" kezdet ű  ódájára emlékeztet ez a vers. Az is azzal kezd ő-
dik: , ;eddig neked dalt alig-alig írtam, 1 mert nem bíztam tintában és 
papírban, j s féltem, hogy elhull a szavak virága." Az említett Ács-vers 
is arról beszél, hogy a szerelem, melyr ől verset kellene írnia, nem fér el 
a versben, a vers áttaposna rajta, el űzné az alázat csöndjét, az áhítatos 
némaságot: a kimondatlan verset, mely nagyon kellett a zajos, rekedt 
versekre és a szívre takarónak. Így fejez ődik be: 

szépnek szeretném a szót. De mégsem, 
mégsem fér belé a szerelem. 
Hordd inkább te, tízszirmú, sz űz edényben 
óvatosan, a két tenyereden. 

A kritika által emlegetett csöndhöz tehát úgy van köze ennek a 
csöndnek, hogy az adottnál még finomabb, bens őségesebb, alázatosabb, 
személyesebb beszéd hiányában hallgat el a költ ő . S nem az élmény hiá-
nya miatt, hanem annak érdekében: hogy különös szépsége, varázsa el 
ne romoljon a versben — a „rekedt" és ,;hangos hahók"-ban. 

S ebben az értelemben Ács csöndje a még eredetibb, árnyalatosabb 
verskultúra argumentuma is. 

DÉR  ZOLTÁN  

KÖLCSÖNÖS ÉS FOLYAMATOS MAGYAR-DÉLSZLÁV 
KULTURÁLIS ÉS IRODALMI KAPCSOLATOK 
DOKUMENTUMAI 

DÁVID ANDRÁS: Délszláv epikus énekek — magyar történeti h ősök. 
Forum, Újvidék, 1978. 

Ellentétben azzal az újabban divata vet csak mintegy ürügyül használ-
zó kritikusi módszerrel, mely sze- va, a bíráló-ismertet ő  a maga fölé-
rint a tárgyalt mű  eredményeit csak nyes tudásával, nagyobbnak és át-
úgy mellesleg érintve, magát a mű- fogóbbnak látszó ismeretanyagával 
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igyekszik imponálni az olvasónak — 
Dávid András monográfiájának is-
mertetése során mindenekel őtt a 
szerző  új tudományos eredményeire 
kívánjuk az olvasó figyelmét felhív-
ni. Ez persze nem jelenti egyúttal a 
bíráló megjegyzések elhallgatását, 
de olyan olvasót (is) feltételezve, aki 
még nem olvasta a könyvet, ezeket 
úgy fejtjük ki, hogy előbb a szer-
ző  teljesítményét, a tudományos 
megismeréshez nyújtott hozzájáru-
lását igyekszünk feltárni, s utána 
a vele való esetleges vitánkat. 

Hogy mindjárt elöljáróban Dá-
vid András egyik új tézisére hívjuk 
fel a figyelmet, emeljük ki a dél-
szláv—magyar kulturális és irodal-
mi kapcsolatok elé helyezett hang-
súlyos jelzőket, a kölcsönös-t és fo-
lyamatos-t, melyekben a monográ-
fia egészéb ől következ ő  egyik fon-
tos felismerés nyert megfogalma-
zást. A magyar—délszláv kulturális 
és irodalmi kapcsolatokról, különö-
sen pedig a magyar hősök feltűnésé-
ről a délszláv epikus énekköltészet-
ben az a széltében elterjedt véle-
mény — a szerz ő  nyomán nyugod-
tan kimondhatjuk, hogy tévhit — 
uralkodik, hogy azok legf őbb indí-
téka „a közös törökellenes harci vál-
lalkozásokban ... keresend ő". Noha 
könyvének középpontjában nagyjá-
ból szintén ez a korszak és annak 
magyar hősei állnak, Dávid András 
mégis megfelelő  nyomatékkal eme-
li ki, hogy a munkájában felölelt 
tárgy — „a XIV. és XVI. század 
közötti periódusban élő  és tényke-
dő  hiteles magyar személyekr ől év-
századokig alakult délszláv ének-
anyag" — korántsem jelenti a ma-
gyar vonatkozású délszláv énekha-
gyomány teljességét, hasonlóképp 
a magyar—délszláv történelmi-tár-
sadalmi és művelődési kapcsolatok 
tükröződésének a teljességét sem 
—noha igen fontos és gazdag feje-
zetét képezi —, hanem csupán egyik 
láncszemét. Ez egyúttal azt jelen-
ti, hogy e gazdag és sokrétű  népköl-
tési anyag nem képzelhet ő  el meg-
felelő  előzmények nélkül, aminthogy 
folytatása is van „a 'Rákóczi—Thö-
köly-anyagon át egészen a Kossuth 
Lajost szerepeltet ő  énekig". A ré-
gi, egyoldalú és antidialektikus té-
tel — mint a szerző  meggyőzően ki-
mutatja — figyelmen kívül hagyja 
egyfelől a magyar—délszláv állam-
közi, művelődési és irodalmi kap- 

csolatok (viszonylagos) folyama-
tosságát, másfelől pedig annak a 
délszláv énekszerző  gyakorlatnak a 
folyamatosságát, mely az államok 
és népek közötti érintkezéseket mint 
hírvivő  és terjeszt ő  visszhangozta. 

Ugyancsak kivételes figyelmet 
érdemel az a törekvése a szerz őnek, 
hogy kimutassa, illetőleg bő séges bi-
zonyító anyagára hivatkozva kikö-
vetkeztesse, hogy a magyar ének-
szerzésben hasonló folyamatosság 
létezett a tárgyalt id őszakban — és 
előtte is —, mint a délszlávban, 
aminek alapján teljesen indokolt 
a kettő  kölcsönhatásáról beszélni. 
Első  pillanatra ez az állítás is meg-
lepően hangzik, hisz meglehet ősen 
köztudott a XVI. század el őtti ma-
gyar szóbeli énekköltészet mosto-
ha sorsa, illetőleg az a tény, hogy az 
említett század históriás énekeit és 
széphistóriáit megelőző  szóbeli köl-
tészetbő l alig maradt valami az útó-
korra. Miután azonban a könyv 
törzsanyagában ismételten rámutat 
egy-egy motívum magyar eredetére, 
magyar epikus énekekb ől való szár-
mazására, s különböz ő  — főleg kül-
földi — történeti kútf őkből, útle-
írásokból stb. kimutatja a hasonló 
énekek kétségtelen létezését, telje-
sen indokoltan írja le az Összefog -
lalás című  zárószakaszban a követ-
kezőket: „ ... a kölcsönösségen ala-
puló magyar—délszláv kulturális és 
irodalmi érintkezési folyamat sem-
miképpen sem korlátozható csupán 
az egyik irányra, s a rokon voná-
sok nem az egyoldalú hatásokat, ha-
nem egy gazdagon áramló költésze-
ti anyag mindkét irányú intenzív 
vérkeringését jelzik." 

Mint már említettük, Dávid And-
rás igen szigorúan és pontosan kö-
rülhatárolja kutatásának tárgyát, 
könyvének anyagát, s azt a XIV. és 
a XVI. század között élt és tényke-
dett, történetileg hiteles magyar h ő -
sökre korlátozza: Nagy Lajos király-
tól Ozorai Pipón (Filippo Scolarin), 
Zsigmond király olasz származású 
kalandor hadvezérén, I.. Jagelló 
Ulászló magyar—lengyel királyon, 
Székely János horvát—szlavón bá-
non, Szilágyi Mihályon, Hunyadi Já-
nos sógorán, majd Hunyadin, Má-
tyás királyon, Dóczy Péteren keresz-
tül Kinizsi Pálig. Érthet ő  és szük-
ségszerű  tehát, hogy rendkívül rész-
letesen, minden árnyalatra figyelve 
ismerteti az énekekben szerepl ő  
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történelmi eseményeket — p1. a vár-
nai, az els ő  és második rigómezei 
ütközetet —• és a bennük részt ve-
vő  magyar hősöket, majd apróléko-
san elemzi az epikai és a történel-
mileg hiteles események és tettek 
közötti megfeleléseket és különbsé-
geket. Különösen a különbségek, az 
eltérések elemzése érdekes, mert a 
nép szemléletére, 'Illet őleg a népi 
énekszerzés némely műhelytitkaira 
vet fényt, tehát magán az elemzés 
eredményén túlmutató tanulságok-
kal is szolgál. Az a tény például, 
hogy a magyar hadvezetés rosszul 
mérte fel az ellenség erejét a vár-
nai ütközet el ő tt (esetleg Hunyaditól 
féltette a győzelem dicsőségét, s 
nem hallgatva tanácsára, vesztébe 
kergette Ulászló királyt), majd sú-
lyos vereséget szenvedett, noha a 
csata előtt oktalanul hetvenkedett, 
mindez számos délszláv epikus ének-
ben ismételten a hetvenked ő  kato-
na éppen nem hízelgő  ,jelző jét ra-
gasztotta a magyar h ősökre, még 
Hunyadira is, aki .pedig ilyesmiben 
valóban nem marasztalható el. A 
nép és a költője azonban hajlamos 
az általánosításra; a részletek nagy-
vonalú kezelésére. Hasonló, mond-
hatnánk, méltatlan sorsra jut szá-
mos énekben az ugyancsak híres 
törökverő , Kinizsi Pál is. De vajon 
nem a nép igazságos ítélete jut-e 
kifejezésre abban, hogy a Mátyás 
fekete seregében oly vitézül harco-
ló hadvezért elítéli, amiért az igaz-
ságos király halála után maga is 
pártfogója és fölemel ő je nagy mű-
vének lerombolói, az országpusztí-
tó oligarchák sorába állt? 

Hasonlóképpen érdekes általá-
nos tanulságokkal szolgálnak az 
énekköltészet alakulására, az ének-
szerzők módszerére vonatkozólag az 
olyan elemzések, amelyek a történe-
ti esemény vagy h ős emlékének, 
alakjának időbeli eltávolódása és 
elmosódása következtében az ese-
mények és hősalakok kontamináló-
dásához, összekeveredéséhez vezet-
nek. Az énekszerz ők gyakran alkal-
maznak kliséket, kész elemeket, s 
ha az esemény és szerepl ője fele-
désbe merül, a nevét gyakran helye-
zik más környezetbe vagy jellemét 
könnyedén ruházzák át más szerep-
lőre. 

E történelmi személyiségek epi-
kai és valós alakjainak összevetése 
ugyan magában is rendkívül érde- 

kes, amellett, hogy egy egész törté-
nelmi korszak képét eleveníti fel 
az olvasó előtt, mégpedig ama kor-
szakét, amely a magyar államiság 
virágkorát (Nagy Lajos, Mátyás bi-
rodalma) és lehanyatlásának közvet-
len előzményeit jelenti. Egészében 
azonban mégis az ének vizsgálatá-
nak bizonyos egyoldalúságát mu-
tatja. A szerz ő  ugyanis leginkább 
meg is elégszik annak kimutatásá-
val, hogy mi felel meg a történelmi 
tényeknek egy-egy énekben, s mi 
tér el attól. Csak nagy ritkán me-
részkedik ennél tovább, mint példá-
ul a mindig kedvező  színben és sze-
repben feltüntetett Székely bánfi 
(banović  Sekula) alakjával kapcso-
latban, aki Hunyadi rigómezei csa-
tájában esett el. Err ől, a Hunyadi, 
illetőleg Magyar Janko nevéhez f ű-
ződő  egységes hősepikai tradícióról 
olvashatjuk a következ őket: „A csa-
tát művészi szempontból tudatos és 
merész célzatossággal el őrehelyezett 
események előzik meg. Az első  kö-
zülük a budai király húgának és 
Székely bánfinak az eljegyzése. En-
nek az eseménynek közvetlenül a 
csata elé helyezése kiválóan ellen-
pontozza az élet ígéretes, vonzó, de-
rűs voltát a közeli halál sötét ár-
nyával szemben. Ez az el őzmény 
föltétlenül szükséges ahhoz, hogy a 
vesztett csata és Székely bánfi ha-
lála a legteljesebb súlyával jusson 
kifejezésre." 

Legfőbb kifogásunk a könyv szer-
kezeti felépítése ellen van. Itt nem 
is csupán a sok-sok ismétlésre gon-
dolunk, amiért előre is menteget ő-
zik a szerző , de ezek is meglehető-
sen zavarók. Ha például már vagy 
tizedszer említi az egyik XVII. szá-
zadban lejegyzett énekgyűjteményt, 
igazán nem fontos mindannyiszor 
a lejegyzés idejét is feltüntetni. Még 
bántóbb ennél a fejezetek szinte tel-
jesen azonos felépítése, különösen 
pedig az elmondottak szájbarágó 
megismétlése az összefoglaló szaka-
szokban. Ezek ugyanis nem a várt 
új következtetéseket tartalmazzák 
a kifejtettek alapján, hanem a mon-
dottak rövid ismétlését, mint a haj-
dani tankönyvekben, ahol az ilyen 
summázatot kövérrel szedték és a 
diákokkal fejből bevágatták. Ez a 
könyv felnő tteknek szól! 

Helyenként az értekez ő  stílus is 
döcögős, a fogalmazás túlontúl kö-
rülményes, sőt magyartalanság is 
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előfordul benne. Első  olvasásakor 
még elírásnak vélné az olvasó, de 
harmadszori-negyedszeri ismétl ődé 
sekor már „következetes" tévesz-
tésnek kell minősítenünk a „háza-
sodik valakivel" kifejezést. (146, 
147, 149, 165. 1.) (Különben Szerb-
horvát—magyar nagyszótárunk is 
így fordítja: „oženiti sa devojkom 
— feleségül veszi a lányt". 

E részletkérdésekre vonatkozó 
megjegyzéseink és kifogásaink ter- 

mészetesen mit sem vonnak le Dá-
vid András tudományos munkájá-
nak értékéb ől és úttörő  jelentősé-
géből. Ez utóbbi jelentőségét főként 
abban kell látnunk, hogy a sok rész-
letmunka után els őnek vizsgálta e 
több mint két évszázados történel-
mi korszak hiteles eseményeinek és 
személyiségeinek helyét és szerepét 
a délszláv epikus énekköltészetben 
a maga sokrétűségében és monográ-
fikus egységében. 

JUHÁSZ GÉZA 

MUNKÁSSORSOK, VILLANÓFÉNYBEN 

KALAPIS ZOLTÁN: Bánát könyve. 
Forum, Újvidék, 1979. 

Amióta Kalapis Zoltán szabadripor-
terként járja Vajdaságot, s olykor-
olykor — szélesebb horizontok felé 
tekintve — az országot, tényfeltáró, 
sokoldalúan megvilágított riportjai, 
riport- és tárcasorozatai újságírá-
sunk, publicisztikánk megbecsült da-
rabjai lettek. 

Errő l már a Magyar Szóban meg-
jelent első  közlésükkor is meggyő-
ződhettünk, de most, hogy az 1976 
és 1978 között napvilágot látott ri-
portok többségét Bánát könyve cím-
mel egy 258 oldalas könyvként is 
olvashatjuk, határozottan leszögez-
hetjük: Kalapis Zoltán higgadt, meg-
bízható és hiteles (hellyel-közzel hé-
zagpótló) riportjai Új színeket, íze-
ket, mindenekelőtt pedig új tartal-
makat hoztak újság- és krónikaírá-
sunkba tájunkon. 

Ezek a riportok az egyszer ű , két-
kezi emberek életét mutatják be, 
azok életét, akik a szántóföldeken, 
a tanyavilágban, az olajfúró tornyok 
tövében, a gazdasági udvarokban, 
a gyárakban, erdőkben, vagy éppen 
a DeIibl:áti-homokpusztán dolgoznak 
és állják a mindennapi erőpróbákat 
saját maguk és mások — a közös-
ség, az előrehaladás — érdekében. 
Munkássorsokról tudósít tehát Ka-
lapis; életerejükben lev ő  és már 
erejükben megcsappant munkáso- 

kat, idős földműveseket, nyugdíjas 
juhászokat, volt uradalmi cseléde-
ket, itthon és idegenben is szeren-
csét próbáló embereket mutat be, 
közelnézetből, villanófényben. 

Riporterünk többnyire a szenv-
telen, tárgyilagos krónikás szemével 
figyeli és írja meg a dolgokat, a: té-
nyek összegyűjtése és feldolgozása 
alapján. Nagyjából úgy, ahogy ar-
ról egy helyütt — személyiségét, ri-
porteri énjét ritkán el őtérbe hozva 
— így vélekedik: „A krónikás felada-
ta ... csak az, hogy megnézze és le-
jegyezze, ami volt és ami van. Ke-
nyere a tények gyűjtése és feldol-
gozása, nem a jöv őbe nézés, mert ez, 
még ha támpontok sokasága folytán 
a jövő  beláthatónak látszik is — 
csak találgatás." 

Világosan kiderül ebb ől is, de a 
riportokból, a hazai tájakról és em-
berekről szóló tudósításokból még 
inkább, hogy Kalapist els ősorban az 
itt és most élő  emberek élete, vilá-
ga érdekelte — és érdekli —, ám 
ugyanakkor messzebbről, a népélet 
rejtettebb összefüggéseir ől, olykor 
az évszázadok mélyéről is tájéko-
zódni igyekszik, s ilyenkor korabeli 
krónikára, könyvekre, feljegyzések-
re, mulandónak vélt hírlapi cikkek-
re, vagy épp történelmi és m űvelő-
déstörténeti dokumentumokra tá- 
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maszkodik, hogy jobban, körülte-
kintőbben, maradandóbban tá~ékoz-
tasson ő  is. 

Mindez — a riporteri hang ol-
dottságával és közvetlenségével 
együtt — elevenné, élvezetessé te-
szi Kalapis írásait. Különösen ak-
kor, amikor vizsgálódásait már a 
szociográfia és az irodalmi riport 
felé is sikerül kitágítania, mint pél-
dául az olajbányászokról szóló hely-
színi jelentéseinek egyikében-mási-
kában, vagy az egy különös világ 
pusztulását, elt űnését jelző  tanyai 
krónikájában. Ezek a riportok itt-
ott írói erényeket is megcsillanta-
nak már, s egyúttal utalnak, figyel-
meztetnek Kalapis továbbfejl ődésé-
nek lehetőségeire. Éppen ezért — 
és a Bánát könyvének elolvasásához 
való kedvcsinálásképp is — hadd 
idézzünk legalább egy ilyen részle-
tet, az Első  nap a fúróárboc árnyé-
kában című  írásból: 

„Üres, csúnya szikes földön át 
kanyarog az aszfaltút vékony csík-
ja. Ahol véget ér, ott már a sár az 
úr. A tapadó, kenődő , szurokfekete 
bánáti sár. A mokrini kisrétnek ezt 
a részét Vodicénak nevezik — ha 
ásóval megpiszkálja az ember a föl-
det, víz fakad, de az emberi igyeke-
zet nélkül is utat talál magának, és 
tavakat alkot. 

Ha nem tudnám, hogy a föld olaj-
mezőt takar, azt mondhatnám, hogy 
semmire sem való, még téglagödör-
fenéknek, vagy sírnak sem jó. De 
így, ennek tudatában, szebb, mint a 
valóságban. Pedig pár csenevész fa 
nem sok, annyi sincs benne. Csak 
egy korhadt fakereszt emelkedik ki 
a sírból, vele szemben pedig a fúró-
árboc hegyével hetykén átszúrja a 
Napot." 

Az ilyen és hasonló részletek (le-
írások, megfigyelések, summázások) 
a kötet igazi telitalálatai. Mert na-
pokig vagy hetekig tartó adatgy űj-
tés és tapasztalati összegezés alap-
jan íródnak. Nemcsak az egyedi (de 
különben mindig időszerű) riportok 
oldottabb, olvasmányosabb hangu-
lati részeiként, hanem egy olyan 
könyv szerves tartozékaként, amely 
a lapjainkban gyakran előforduló 
sietős, kapkodós, sokszor elnagyolt 
— és gyorsan feledésbe merül ő  — 
újságriportokon túl: az egyeteme-
sebbet, az örökérvény űt is keresi az  

emberek, a néhány pillanatra elő -
térbe hozott riportalanyok életében. 
Sajnos, ezt Kalapisnak sem sikerül 
mindig meglelnie, néha ő  is túlságo-
san „földközelben" marad, még ak-
kor is, ha egyébként új dolgokról, 
felismerésekr ő l és viszonyulásokról, 
a munkások legéget őbb problémái-
ról ad hírt.  

Örvendetesnek tartjuk, hogy a  
riportkönyv valóságanyaga sokszí-
nű , s hogy az írások a különböző  
társadalmi rétegekr ől, a különböző  
életkorú emberek gondjairól, bajai-
ról, örömeiről, sőt, tájunk sajátos  
földrajzi egységeir ől (mint amilyen  
a Delibláti-homokpuszta), jövőbe  
néző  kezdeményezéseir ől számolnak  
be. Kár azonban, hogy egyik-másik  
riport (különösképp a törökkani-
zsai gyáripar születésér ől íródott  
híradásokban vannak túlsúlyban)  
túlságosan esetleges, jeltelen és ér-
dektelen. Meg a riportok itt-ott visz-
szamaradt borzasságait, elnagyolt-
ságait is el lehetett volna a könyv-
ből tüntetni. És kár az is, hogy a  
kötet képanyaga (Németh Mátyás  
harminchárom fotója) nem lett har-
monikusan és a kívánt helyeken be-
lekomponálva a kötetbe. Egy vala-
mi azonban mindennél bosszantóbb:  

ennél több nyomdahibával megje-
lent könyvet mostanában nemigen  
olvastunk!  

Mégis, az összegezés szándékával  

mindenekelőtt azt kell elmonda-
nunk, hogy Kalapis Zoltán Bánát 
könyve hasznos és jó olvasmány.  
Elég sok új ismeretet nyújt; a ri-
portokban lélek, szív és nyelvi Iele-
mém' van; az egész könyv pedig a  
szociográfikus látásmód tágasságá-
nak és a részletez ő  alaposságnak, a  
történelmi és a kordokumentumnak  
figyelmet érdeml ő  ötvözete. Aki el-
olvassa: az ember küzdelmével és 
helytállásával találkozik tájunkon. 
A változó világ nem ritkán és nem 
véletlenül filmszerűen kimerevített 
képeivel. 

A Bánát könyve elsősorban hig-
gadtságával, józan tárgyszerűségé-
vel hat az olvasóra, s azzal, hogy a 
múló idő  feltartóztathatatlanságá-
ban is ki tudja választani, figyel-
münkbe tudja ajánlani a több-keve-
sebb tudatossággal és tervszer űség-
gel kiválasztott embereket, sorsokat, 
pillanatokat. 

SZŰCS  IMRE  
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ÚJ TÁJNYELV! ATLASZUNKRŐ L 

PENAVIN OLGA..—MATIJEVICS LAJOS: A. jugoszláviai székelytelepek 
nyelvatlasza. 

Magyar Nyelv, Irodalmi és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 
1978. 

Sorrendben ez már a harmadik vi-
dékünkről készült nyelvjárási at-
lasz. Bár A magyar nyelvjárások 
atlaszának megjelenése után látott 
napvilágot, mégis jelent ős vállalko-
zás, hiszen az egész nyelvterületre 
kiterjedő  atlasz mellett szükség van 
a tájnyelvekre is. „A nagy nyelvet-
lesz — írja Kálmán Béla — ugyanis 
szükségszerűen csak ritka hálózat-
tal dolgozik, és így a jelenséghatá-
rok gyakran nem pontosak, s ő t 
egyes jelenségek, tájszavak, fontos 
hangtani vagy alaktani sajátossá-
gok el is sikkadhatnak." (MNyj. VI. 
110.) 

Penavin Olga mindhárom tájat-
laszában (A jugoszláviai Muravidék 
magyar tájnyelvi atlasza. Bp. 1966.; 
A jugoszláviai Baranya magyar táj-
nyelvi atlasza. Újvidék, 1969 és ez, 
melynek társszerz ője Matijevics La-
jos) a jugoszláviai magyarság nyel-
vének legarchaikusabb vonásait tár-
ja fel. 

A könyv lényegében két nagy 
részb ől áll: az els ő , mintegy har-
minc oldal a jugoszláviai székelyte-
lepek történetét és nyelvét tárgyal-
ja, a második pedig a feldolgozott 
terep nyelvi térképe. Ez a könyv te-
kintélyesebb része, majd kétszáz tér-
képpel. 

Az első  részben részletesen tár-
gyalja a három falu, ,Hertelend (Voj-
lovica), Székelykeve (Ivanovo) és 
Sándoregyháza (Skorenovac) 1_:örté-
netét, annak előzményeit, a Moldvá-
ba való települést, majd ideköltö-
zésüket. Nem kerüli meg a három 
falu sorsának mai alakulását, az el-
örégedést, az elvándorlást sem. 

A részletes történelmi áttekintés 
után a szerzők a falvak nyelvét vizs-
gálják. Adatközlőik földművesek, 
kétkezi dolgozók, általános és szak-
iskolai végzettség űek, de félanalrfa-
béták is, férfivak, nők, gyerekek, 
gyermekkortól a nyolcvanévesekig. 
Az els ő  szervezetten telepítettek  

gyermekei és ezek gyermekei, de az 
első  világháború ideién és utána ér-
kezők is. Közben hangsúlyozzák a 
falu nyelvének mai alakulását is. 
A térképlapokon egymás mellett lát-
juk a régi és új harcát, a régit és a 
feltörő  újat. 

A nyelv leírásakor tárgyalják a 
falvak hangrendszerének legjellem-
zőbb vonásait, az egyes községek 
fonémarendszerét, a lexikális reali-
zációkat. Itt érdekes dolgot állapí-
tanak meg (amib ől talán egy új táj-
szótár terve is sejthet ő): 

„Noha még nem állítottuk össze 
nyelvjárásuk szótárát, a gyűjtési ta-
pasztalat azt mutatja, hogy a szó- 
kincs  valóban gazdag és színes. A 
köznyelvi szavak rétege mellett a 
tájszavak rétege figyelemre méltóan 
gazdag és színes. A szlavóniai—kóró-
gyi szótár készítése közben szerzett 
tapasztalatok és a székelytelepeken 
végzett gyűjtések során kialakult be-
nyomások azt a következtetést teszik 
lehetővé, hogy ez a nyelvjárás is van 
olyan színes és gazdag, mint a szla-
vóniai szigeteké. A tulajdonképpeni 
tálszavak száma még ilyen kezdeti 
stádiumban levő  számbavétel alkal-
mával is elég nagynak t űnik. 

(...) Különösen gazdag a világ-
egyetem (a föld, a növények, álla-
tok) és az ember (mint fizikai, mint 
társadalmi lény, ember és világ-
egyetem stb.) fogalomcsoportja." 
(23.) 

Szólnak a székelyeink nyelvét 
ért idegen nyelvi hatásokról is. Kü-
lönösen sok román kölcslinsa_ó van 
a román nyelvb ől és román közve-
títéssel átadott szláv kölcsönszó. A 
nyelvi érintkezések mellett hangsú-
lyozzák, milyen egyetértésben éltek 
ezekkel valaha Moldvában is, Buko-
vinában is a székelyek a románok-
kal, németekkel és szláv népekkel. A 
román kölcsönszók érdekesek és ér-
tékesek a román nyelvjárástörté-
net szempontjából is — vallják a 
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szerzők, hiszen székelyeink perife-
rikus nyelvjárása fokozottabban 
konzerválta e szavak régiességét, 

Az alaktani vizsgálódásaik során 
tárgyalják a szótöveket, nyelvtani 
jeleket, ragokat, képzőket. 

A befejezésben leszögezik: „ ... 
diftongusok, a zártság a hangtani 
relációkban, az alaktani megoldá-
sok (a birtokos személyragozás -i, 
-ik, a tárgyas ragozás i, -ik ragja 
stb.) azt bizonyítják, hogy a mi szé-
kelyeink valóban Al-Csíkból mene-
kültek, az alcsíki dialektust őrizték 
meg kisebb eltéréssel 1764 óta." (36.) 

A könyv második része a nyelvat-
lasz, a térképre vetített anyag, ez a 
következő  fogalmi körből való: az  

ember és környezete; a család és 
rokonság; foglalkozások; időjárás, 
csillagok; állatok, növények, végeze-
tül pedig a nyelvtani térképlapok. 
A könyvet gazdag irodalomjegyzék 
zárja. 

A térképeken a szónak a szerb-
horvát jelentése is adott. 

A könyvből hiányolom a térképre 
vitt szavak megválogatásának az in-
doklását. Véleményem szerint ez 
még jobban eligazítaná az olvasót. 
Valószínűleg indokolt ennek elma-
radása, hiszen a könyv elsősorban 
a szakemberek érdekl ődésére szá-
mít. Ettől eltekintve alapos tudo-
mányossággal megírt és feldolgozott 
művet vehetünk kezünkbe. 

VIRÁG GÁBOR 

A RÖVID PRÓZA FELVILÁGOSULT PILLANATAI 

OLIVERA ŠI3AČKI: Koncert za poslovne ljude. 
Srpska čitaonica i knjižara, Irig — Stražilovo, Novi Sad, 1978. 

A könyvben megtalálható nyolc rö-
vid elbeszélés mindegyikét szemmel 
látható erények övezik: a korszer ű-
ség könnyed felismerhet ősége, a bu-
kott szerelmek és félresikerült életek 
búskomor lírizmusa, a mesemondás 
élénk, majdnemhogy „vágtázó" ira-
ma, a megfigyelés leleményes csat-
tanói. Minden író, aki népszerűséget 
és anyagi sikert remél elérni, ugyan-
csak elégedett lehet a tartalom és 
a hatékonyság ilyen választékával. 

Érdemes azonban foglalkozni a 
szövegek egzisztenciális szempont-
jával és a művészi cselekménnyel 
is, amely jóval mélyebbre és távo-
labbra mutat az egyszer ű  könnyű  
olvasmánynál. A címadó elbeszélés 
kivételével, szinte mindegyik az élet 
válságos pillanatának, értelemadó 
középpontjának jegyében fogant, 
ami a párbeszéd és gondolatvezetés 
által tárul elénk, de ugyanakkor 
a környezet tárgyainak fontos és 
jelentős összehasonlítása révén is, 
miközben a létet, az életet keressük, 
megleljük és el is veszítjük. 

A nyomorék tanárnő  gyermekes 
szerelme (Találkozások) meghatá-
rozta és megbéklyózta szerelmi el-
képzelését (szerencsétlenül, csak 
egyet, őt is távolról) a márványté-
ren levő  szépség játékáról, amely 
egykor a gyermeki képzelségben öl-
tött valóságot, majd egy napon ki-
fejlődött, s ezzel emberileg számá-
ra valószerűtlen lett. A rendkívül 
drága bélyeg birtoklásának lehet ő-
sége (A kék Mauritius) felfedi elő t-
tünk az élhetetlen szépség széls ősé-
ges keresésének etikai tisztaságát. 
„A képecskék gyűjtése ... szeretet-
ből" itt szembekerül (alárendelt-
ként) a beavatatlanok durva érzé-
ketlenségével. A másik két elbeszé-
lésben (Fal, Kirándulás a fénykép-
ről) a képek látványai megtévesz-
tést sejtetnek (két hintázó lány át-
tetsző  fényképe), vagy a természet 
létfelbuzdulásának pótlását, szánal-
mas vigaszt egy többnyire olyan em-
ber számára, aki „még mindig fut-
kározik és keresi a megismételhe-
tetlen fényképet", s ily módon a 
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szenvedél.yc a művészet felé hajlik, 
bár inkább folyamatában, mint meg-
valósításában. Tapintatosan ugyan, 
de látszólag majdnem egyszerű  hely-
zetadottságokon és ténykedéseken 
keresztül vita folyik az élet pillana-
tairól és a benne rejl ő  materiális 
nyomokról, a létfolyamat és pro-
duktumok valós és valótlan voltá-
ról. Hasonló metafizikai. dimenziót 
kap a „saját játékom" fogalma, 
amely „önmagától jött", védekezés-
ként az élet támadása, de egyben a 
halál agressziója ellen is (A játék). 
Egyedül a szerkezetileg válságköz-
pontú elbeszélésekben csak az öt 
perc egy hivatalnoknő  életében cí-
mű  nem szolgál mélyebb felismerés-
sel, a szerző  túlságosan arra törek-
szik, hogy a hősnőről „mindent" el-
mondjon. („Minden, ami szép volt... 
Minden a maga útján - haladt ... az 
összes házassági ajánlat.") Az álta-
lánosítások („Elveszíti-e vajon egy 
üzletember szerepét betölt ő  asszony 
a nőiességét? ... Munka, munka és 
csak a munka") itt elhomályosítják 
az életízű  részleteket, s az elbeszé-
lés vége is csak puszta ürességgel 
szolgál, új értelmezés felbukkanása 
nélkül. 

Kivételes jelenséget formál a cím-
adó elbeszélés, amely el őrejelzi a 
tágabb tér felé való fordulást. Ahe-
lyett, hogy a felismerés végzetes 
pillanatához kötődne, a zenei for-
mák mintájára összeállított szemel-
vényt kínál fel az olvasónak. A cím 
így is szólhatna: Hangverseny a 
titkárnő , az igazgató, a zongorista-
legény és az üzletemberek részére. 
Eközben a „szólisták" egyenként 
lépnek fel, esetleg kettesben (a tit-
kárnő  és egy a férfiak közül). A kí-
sérlet remek, de csak részben sike-
res. Ez a forma ugyanis túl rövid a 
cselekmény .többszólamú levezeté-
sére (ellentétben például Haxley 
Az élet ellenpontja című  művével). 
Nincs adva egy harmonikus alap, 
mégpedig leginkább azért, mert az 
üzletemberek mint „zenekar", mint 
„tutti" kifulladnak és kifejezés nél-
küliek maradnak, s végezetül: a szó-
listák közül senki, még a titkárnő , 
tehát a legfontosabb szereplő  sem 
(viola da gamba?!) eléggé érdekes 
ahhoz, hogy az elbeszélés számára 
szilárd jellegű  és tematikai közép-
pontot biztosítson. 

A tematikai és jelentésbeli szer-
kezet mellett az elbeszélés m űvészi  

értékét emeli az elbeszélés folya-
matának szerkezeti megoldása is. A 
tényközlés beszédrétege eredménye-
sen támaszkodik a jól megváloga-
tott természetes párbeszéd és a 
semleges szerzői mesemondás kom-
binációjára, rendkívül kevés, szigo-
rúan funkcionális jellegű  kommen-
tárral. Csak két esetben található 
első  személyben való elbeszélés: a 
Találkozások hősnőjének vallomá-
sa, úgy tetszik, indokolatlanul, és a 
Kirándulás a fényképrő l című  elbe-
szélésben, ahol a narrátor — a ki-
rándulás jellegénél fogva semleges 
részvevője — igen eredményesen kö-
ti össze a részvétek közvetlenségét 
a meglátás távolságával. Eközben a 
személyek beszéde és a szerz ői idi-
óma közötti stíluskülönbség oly 
mértékben csökken, amely az elbe-
szélés homogén benyomásának vol-
tát biztosítja. 

Téves lenne azonban egyenl ő ség-
jelet tenni a szerepl ők és a szerző  
elbeszélési. lehető ségei közé. Figyel-
mes olvasás közben err ől meggyőz 
bennünket a kijelentések egész sor 
hasonlósága, amely költ ő i képekben 
és jelképekben nyilvánul meg. Mak-
renin halált jósló „ereje", amikor 
néha a viharos éjjelen az udvarában 
(A nyár vége) kidől egy nyárfa, alig 
fémjelzett iróniával van érzékeltetve, 
amely egyébként az okozati párhuza-
mosság primitív felfogásának a ro-
vására íródik. A hasonlóság tragiku-
ma erősebb: kidőlnek a nyárfák, 
meghalnak az emberek. Kezdetben a 
nyárfák összhangban vannak a hős-
nő  fiatalságával: „Öt volt bel őlük. 
Úgy álltak ott, mint az udvar őrei, 
nyúlánkak, ringók és nyugtalanok." 
Amikor a nyárutón kidől az első  
nyárfa, a lehullás dramatikus leírásá-
val emlékeztetni lehetett volna az 
emberi elmúlásra is, azonban még 
korai a végs ő  intim azonosulás: 
„Úgy érezte akkor magát, mintha 
valaki kihúzta volna a fogát.” Vé-
gül pedig, amikor az olvasó, s egy-
szérsmind a főhő snő  is, úgy érzi, az 
utolsó nyárfa kidőlése a hősnő  ha-
lálát jelenti majd, azon az éjjelen 
meghal egy „Marié nevű  nyugdíjas, 
még egészen jó tartású asszony". A 
humoros fordulat és Makrenin vi-
talitásának megújhódása a halál 
motívumának színét és körvonalait 
változtatja meg: „A park ünnepiesen 
tiszta volt ... Szürke ruhája kit ű- 
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nően beleilleszkedett a park nyár-
utói színeibe" Ez az antologikus tö-
kéletességgel megírt rövid elbeszé-
lés felfedi a többi között a költői 
vezérfonalat is. Talán Stevan Rai č-
ković  Késői nyár című  rövid versé-
vel hasonlíthatnánk össze, úgy, 
mint a szerelmesek erdei sétájának 
motívuma, a Kirándulás a fénykép-
rő l címűben (Eltűntek az erd őben, 
a mókusok nem látszottak töb-
bé ...), emlékeztet bennünket Vas-
ko Popa egy korai versére („Elvesz-
tünk találkozásunk áttekinthetet-
len erdejében” — Messze bennünk. 
29.). 

A jelképes funkcióval kitöltött 
költői képek más elbeszélésekben 
is jelentős szerepet játszanak. „Az 
alámósott udvari fal (amely) ... el-
takarja a kilátást a világtól és az 
elhagyatott udvari szomszéd el ő l" 
hasonló a magányos öregember ösz-
szezavarodott tudatában, s szerve-
sen kapcsolódik a földesúri .birtok 
falához, amely annak idején (fizikai-
lag, osztályszempontból, jelképe-
sen) elválasztotta a szeretett leány-
tól (A fal). Ugyanebben az elbeszé-
lésben a kislány „óriási sárga lab-
dája", amely egyszer átrepült a fa-
lon, erotikai jelkép dimenziójának 
a jegyét viseli magán. A Találkozá-
sokban egy élet steril bezárkózott-
sága, a gyermekkortól a halálvárá-
sig, a tér költői képein keresztül 
vetítődik elénk: „Mindannyian ját-
szottunk valamilyen téren ... A tér 
másik oldaláról sütött a nap, s úgy 
rémlett, pontosan a mi székesegy-
házunk mögött fejez ődik be a pá-
lyája ... A teret apácák tisztítot-
ták ... hosszú r őzséből készült sep-
rűkkel, egyenletes mozdulatokkal, 
mintha eveznének." A Kirándulás a 
fényképr ől című  elbeszélésben a 
zöld fű  többet jelent a táj részénél:  

a gyermekkor, a burjánzás és a re-
mény szimbóluma. A felszínen egy 
nem éppen feltűnő  mondat: „A fűöv 
sajnos gyorsan bezárult a jobb ol-
dalamon, egy meggondolatlanul el-
dobott szeméthegyben." S ez tulaj-
donképpen az egész elbeszélés jel-
képes összegezését is jelenti. A hó-
labdagurítással való házépítés já-
téka (A játék. „Gyorsan növekedett 
a szeme elő tt. Már nehezen lehetett 
elmozdítani ...") az olvasó számá-
ra egész sor életképet nyújt (hason-
lóan Alexasnak az életr ől szóló mo-
nológjához, amely az életet a kezé-
ben tartott hólabdához hasonlítja, 
valamint Draiden Mindent a szere-
lemért című  tragédiájához), ugyan-
akkor összehasonlítja az elhatalma-
sodó betegséggel is, amelyben An-
na fog meghalni. Több alkalommal 
s ironikusan használja a postabé-
lyegek költői szimbólumát (A kék 
Mauritius). Az idős és magányos 
gyű jtőnek hiányzott néhány bélyege 
egy virágsorozatból, „de a drága 
bélveg-szépség, a (nem túlzottan 
szép) Viktória királyn ő-arcképpel 
eltűnt, még akkor, amikor a részeg 
bélyegraizoló tévedett". A sárga ka-
nárimadár ketrece, amelyet az el-
beszélés elején a gyűjtő  barátja ma-
gával visz, jelképesen hasonlít és 
megegyezik a hős sorsával, optikai-
lag viszont komplimentáris a bé-
lyeg színével, amely meg fogja vál-
toztatni az életét. 

Olivera Šijački rövid elbeszélé-
sei az érdekesség és az olvasmá-
nyosság mellett tehát felfedik a m ű-
vészi szervezés fels őbb fokát, a 
költői szenzibilitás elemeivel egye-
temben. A felszín visszatartott ob-
jektivizáltsága alól ezek valami lát-
hatatlan melegséget sugároznak, 
amelyet okvetlenül megjegyez az 
ember. 

ALEKSANDAR NAJGEBAUER 
KISIMRE Ferenc fordítása 
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HA JM DUNÁNTÚLI KÖLTŐ  

TAKÁTS GYULA: Vulkánok, fügefák. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 

CSORBA GYŐZŐ : Válogatott versek. 
Szépirodalmi Könyvkiadó—Magvet ő , Budapest, 1979. 
FODOR ANDRÁS: Kélt újra jel. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979. 

Takáts Gyula egyik szép verse: a 
Sziklából kihajló a költészet és a 
természet lényegi kapcsolatáról be 
šzél. Ez a kapcsolat nemcsak annyi, 
hogy a versek ára id ővel mandula-
fákká változik; ennél jóval több és 
tartalmasabb, a két világ — a m ű -
vészet és a valóság — teremt ő  köl-
csönösségére mutat. Takáts Gyula 
versei a való világ, a természet szép-
ségét és költ őiségét hirdetik. A ta-
vaszi reggel párájában fürd ő , büsz-
kén felmagasló, virágos mándula-
fák az ő  számára egy költ ői rend 
alkotó elemei. Tiszta formáik, szép 
arányaik, az elrendezésükben tes-
tet öltő  ritmikus kompozíció, az 
anyagukban és színeikben jelen le-
vő  természeti varázslat — mindez 
valóságos költemény. Takáts azt 
a tanácsot szívlelte meg, amit a fia-
tal Illyés adott valamikor. „Ra-
gyognak a tárgyak. Nyald meg a 
ceruzád" — hangzott ez a tanács, 
a valóság ragyogásának, arányainak 
és színeinek leírására biztatva a 
költészetet. Arra, hogy a nyelvi kö-
zegben is megjeleníttessenek a dol-
gok és a természet létez ő  csodái, 
szépségei. 

Takátsnak valójában nem kellett 
biztatás. Ő  maga is azt vallja egyik 
ars poeticarté .kű  megnyilatkozásá-
ban, hogy „a költészetben a világ-
mindenség emberi méretű  aránya 
ragyog". A költőnek ezeket az ará-
nyokat kell közvetítenie; versbe kell 
foglalnia a világ természetes varázs-
latát. Takátsot az elemi látvány igé-
zi meg. A közlés önfeledt természe-
tességével idézi fel a dunántúli táj 
vagy a tágasabb világ látványait. 
Költészetének legfőbb eleme a fes-
tőiség. Maga is festőnek készült, 
mesterei között tartja számon Eg-
ry Józsefet és Rippl-Rónait. De a 
francia impresszionisták leveg ős 
piktúrájára, Fra Angelico tüzes me-
diterrán színeire, Breughel emberi  

mozgalmasságára vagy Chagall fá-
tyolködben úszó álomvilágára is- gon-
dolhatunk versei olvasásakor. Fes-
tői világ van jelen ezekben a köl-
teményekben, akár a dunántúli tá-
jat, akár a csillagos eget, akár a 
képzelet álomvilágát tárják elénk. 

Nem véletlenül, hiszen Takáts 
Gyula szűkebb világa ez a Pannó-
nia, amely költők és festők nemze-
dékeit nevelte a valóság apró cso-
dáinak szemlélésére és kifejezésére. 
Takáts a somogyi dombok arányait, 
a Balaton érett színeit idézte ver-
seibe: egy klasszikus táj képét és 
atmoszféráját. Mindazt, amit ez a 
klasszikus táj történelemben és élet-
rendben jelent. Barokk kisvárosok 
régies hangulatát, présházak buko-
likus levegőjét, egy szemlélődésbő l 
és munkából szervezett életrend bé-
kéjét és derűjét. Ez okozza, hogy 
költészetének nincs olyan bels ő  tör-
ténete, mint az emelked ő  és süly-
lyedő  időt követő , történelmet fag-
gató lírikus életműveknek. Inkább 
mélyül és gazdagodik, mintsem vál-
tozik. 

A látvány szerepéről beszéltünk, 
mégsem mondanók, hogy Takáts a 
költészet impresszionista mesterei 
közé tartozik. A táj: a somogyi 
dombvidék vagy a görög szigetten-
ger arányait és fényeit valóban ke-
vesen fejezték ki oly láttatóan, mint 
ő . A természetet kevesen hódították 
meg a költészet számára hozzá ha-
sonló átéléssel és figyelemmel. 
Mégsem impresszionista, nemcsak 
a természet képi anyagát akarja so-
raiba fogni. Ellenkezőleg: sajátos 
költői alkatának tükrét találta meg 
a pannon vidék nemes arányaiban. 
Emberi harmóniája és derűje, böl-
csessége és életöröme találtak ke-
retet, társat és kifejezést a dunán-
túli természet ősi nyugalmában 
ugyanúgy, mint az antik Róma vagy 
Hellász történelmi kövei között. 
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Ennek az életörömnek és der ű-
nek a kulcsa megint csak a való vi-
lág. Takáts Gyula költői sorsa és 
eszmélete a természet dolgaihoz és 
változásaihoz igazodik. T őlük kap 
erő t és biztatást. Tőlük tanulja a 
művészetet is: a formákat, az alakí-
tást, az arányokat. Költészetének 
története annak a megismerésnek a 
történetével azonos, amely fokoza-
tosan feltárta elő tte a természet tit-
kait. A közvetlen természetét: a nö-
vényekét, virágokét, állatokét éš a 
nehezebben megközelíthető  termé-
szetet is: a parányok vagy a koz-
mosz titkait. Mert Takáts Gyulát 
mindaz szenvedélyesen érdekli, ami 
a világban található vagy amit az 
ember alkotott. 

Csorba Győző  költészete kezdet-
től fogva egy filozófiai dráma kö-
zéppontjába helyezkedett. Az embe-
ri létezés természetén töprengett, a 
pusztulással szállt vitába, az élet 
esetlegessége és korlátozottsága el-
lenére kialakítandó méltó emberi 
sors esélyein gondolkozott. Költésze- 
te éppen ezért lett drámai: az em- 
ber metafizikai konfliktusait szólal-
tatta meg; a pusztulás és a megma-
radás, a vergődés és az alkotás fo 
galmait avatta drámai szerepl őkké. 
Vívódásra, nem egyszer tragikus 
összeütközésekre vállalkozott. Na-
ponta élt át olyan élményeket, me-
lyekkel más ember csupán a pusz= 
tulás közvetlen közelében találko-
zik. De minthogy vállalta a tragé-, 
diát, s nem rejtőzött el az emberi 
létezés kérlelhetetlen tényei el ől, el 
tudott jutni a katarzishoz iš. Meg 
tudott fogódzni az életben, legyen 
az bármennyire is kórlátozott; ki 
tudta  alakítani az emberiség és az 
alkotó munka eszményeit. S a filo-
zófiai dráma összeütközéseit, a meg-
szerzett katarzist öntörvény ű  és 
szuggesztív lírában fejezte ki. Küz-
delmeiből, melyeket a személyiség 
benső  övezeteiben vívott, közhasznú 
eredményeket tudott építeni. 

Egy filozófiai drámának a katar-
zisa azonban csak eszmeileg lehet 
abszolút érvényű , az átélő  számára 
mindig viszonylagos. Az ember he-
lyét, rendeltetését és sorsát érint ő  
bölcseleti megfontolások legalább-
is az újragondolás és újrafogalma- 
zás állandó • kényszerével járnak: 

Csorba kivívott biztonságát, eszmé-
nyeinek harmonikus rendjét sem 
szabad végleges állapotnak tekinte-
nünk. Az egyszer már legyőzni vélt 
kísértőkkel, a kétségbeeséssel, a s?.o-
rongással ismételten meg kell küz-
denie; s a megszerzett vívmányokat 
újra és újra fel kell építenie, meg 
kell erősítenie. A belső  békét idő-
ről időre vissza kell vívnia. A ren-
det, mit önmagában, életében, dol-
gai között egyszer már létrehozott, 
időnként újjá kell szerveznie. Ebben 
az értelemben az ismétl ődő  belső  
válságok, a nyugtalanság és a ver-
gődés újra jelentkez ő  jelei egyálta-
lában nem a kivívott eredmények 
romlását tanúsítják. Ellenkez őleg: 
a lélek organikus változásának-fej-
lődésének bizonyítékai. Arról val-
lanak, hogy Csorba újra vállalja a 
küzdelmet és a tragédiát. S ezért 
újra megszerzi, kiküzdi a katarzist 
is. A lélek ismétlődő  körökben ha-
lad, és a körök spirálisa — a költő  
útja — egyre magasabbra érkezik. 
Valamiképpen a drámai koncentrá-
ció és a filozófiai igazságkeresés ma-
gasabb szintjén mozog. 

A költői gazdagodás els ősorban, 
a szemlélet síkján, a vers és az ál 
kotó • viszonyának vonatkozásában 
jelentkezik. Versei a fogalmazásn őik 
ahhoz a személytelenségéhez jutnak,  
el, amely a modern költészetben oly 
fontos eredményeket hozott, akár T. 
S. Eliot, akár René Char Verseiben. 
Csorba e személytelenség révén egy 
újfajta, mondhatnánk, filozófiai tar- 
talmú és absztrakt jelent őségű  tár 
gyiassággal kísérletezik. Verse rierii 
vallomásos, hanem megnevez ő : a. 
költő  nem a személyiség rejtett ré-
tegeibe hatol, hanem olyan törvé-. 
nyeket vagy összefüggéseket fedet, 
fel, melyek a világ, a létezés titkai- 
hoz visznek közelebb, amelyek ter 
mészetesen érvényesek a személyi-. 
séfire is. Ezek a versek nem mimie-
tikus jellegűek, nem tükrözni akár 
ják a költői ént vagy a .valóságot, 
hanem felismeréseket akarnak köz-
vetíteni. Mint Csorba mondja Hen-
ri Rousseau nevében., de bizonyára' 
saját törekvéseire is érvényesen:; 
„Nem képeket csinálok nem is mű= 
vészetet: I az egyenrangú • létez őket 
egyenrangúakkal gazdagítom I fel 
sőbb parancsra a teremtésnek segít, 
tek" (Rousseau a vámos). 

Elšősorban azok a versek ilye 
nek, amelyek a drámai • módon -áf= 
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élt filozófiai polémia végs ő  eredmé-
nyeit közlik velünk: Vagyis nem az 
átélésről s ennek belső  eseményei-
ről tudósítanak, hanem a gondolati 
eszközökkel, mintegy személytelenül 
kialakított új eszmei kategóriákat 
(pl. az egyetemes rend vagy a sze-
mélytelen létezés fogalmait) hatá-
rozzák meg definíciószerűen, ter-
mészetesen Csorba rendkívül evo-
katív költészetének eszközeivel. A ,  
Ritmus, rend, zenére, az Ellenpón-
tokra s más hasonló versekre gon-
dolunk. E szemléleti változás per-
sze csupán Csorba újabb költésze-
tének egyik eleme. A vallomásos lí-
rát, a bels ő  mozgás kifejezését épp-
úgy megtaláljuk most is, mint ko-
rábbi verseiben. Az eredmények 
megtartása, őrzése és további gaz.- 
dagí:tása mindenesetre a költ ő  ma 
már vitathatatlan rangjára, a mai 
magyar. líra élvonalában betöltött 
szerepére mutat. 

Fodor Andrást azok között szok-
ták .emlegetni, akik a költő i szemé-
lyiség természetes, mondhatnók, ve-
leszületett elkötelezettségével forr- -
nak össze • a hagyománnyal. Való- 
ban, versei gyakran vallanak a szü-
lőföld, az emberi és költ ői örök-
ség megtartó erejér ől; arányos szer-
kezeti, világos képstruktúrái, látá-
sának józan realizmusa azt a ha-
gyományt idézik, amely legf őbb dí-
szei gyanánt Arany Jánost, Babi 
tsot és Illyést mútathatja fel. Ver-
seinek azonban van még egy sajá-
tossága, amely a hagyományra, egy 
szélesebb körű  örökségre utal, s ez 
a vers és a költ ői életrajz lényegi 
összefüggése, szüntelen kapcsolata. 
Mások metafizikai sejtelmeiket, 
ki:állapotailc'at, mint valaha mond-
ták: „világérzésüket" öntik a vers 
fórmáiba, ő  még közérzetét,. „filo-
zófiáját" is a konkrét élmények kö-
zegében, az élet eseményein fölszik-. 
ráztatva szokta megjeleníteni. Ver-
seiből rejtett önéletrajz bontakozik 
ki: életforduiatain.ak, f őként emberi. 
kapcsolatainak története. . • 

'Mert Fodor életének; m űveibő l' 
ítélve, ez az egyik -legf őbb tártal-
ma«. • Versei gyakrán egy-egy kapcso-• 
lat, barátság konkrét esemé.yeihez 
kötődnek;- olyanok mintha' az id ő-
ben lezajlott : .beszélgetéseket,: vita,  

kat, közös felismeréseket kottáznák 
le: Kapcsolatok születésétől, vál-
ságról, bomlásról tudósítanak; mes-
terek és társak portréit rajzolgat-
ják. A kritikusnak, az olvasónak 
gyakran támad kedve, hogy mintegy 
elképzelje, a sorok mögül kihámozza 
az írások életrajzi hátterét. Mindez 
magánügy — mondhatná az éretlen 
olvasó —, minek kell versbe venni 
az itt-ótt elhangzott beszélgetések 
foszlányait, befejezni a félbemaradt 
párbeszédeket, elbúcsúztatni • a h ű t-
len barátokat. Pedig nem így van: 
Fodor emberi kapcsolatokat kottá-
zó versei mintegy túlmutatnak ön-
magukon; jelentésük tágabb 'kör-
ben érvényesül, mint a töprengései-
ket vagy szenvedélyeiket kigyúitó él-
mény: a barátságok története. 

Költői világában a személyes 
kapcsolatoknak különös súlyuk-sze-
repük van. „Én mindig őket hor-
dozom: az összebúvó közösséget" — 
vallotta egy korábbi versében, -  A 
barátság csodájában. A barátság te-
hát a közösségi igény konkrét for-
máiát nyerte nála; a barátságban, a 
családban, a szerelemben kereste 
és találta meg az emberi szolidari-
tás példáit, esélyeit. A róluk 'írt 'ver-
sekben fejezte ki a közösség erejét, 
éltető  áramát. A• személyes `kapcso-
latok vallomásaiban tisztázta esz-
ményeit, költői hivatását; s bennük 
tudott elvontságoktól mentesen, ele-
ven érdeklődéssel fordulni a tágabb 
közösség sorsához. De az emberi 
kapcsolatokban, a barátság eszniél-
kedésre serkentő  közegében találta 
meg azt' a menedéket is, hová zak 
lató élményei és felismerései el ő l. — 
er őt gyűjteni, ítélkezni — húzódh.a-
tott. 

A barátság tehát „sziget": az 
egymást keresők és egymásra, talá-
lók 'Menedéke; közös gond építmé-
nye; közös oltalom. A modern köl-
tészetben nem az els ő : ilyen volt Šte-
fan George köre, a francia Abbaye 
vagy Kerényi Károly humanista 
környezete. Csakhogy, míg e „szi-. 
getek" éltet ő  ereje az elzárkózás 
volt, - a választott ideák képviselete, 
Fodoré a közösségépítés szenvedé-
lye: kapcsolataiban nem elkülönül-
ni, hanem feloldódni akar. •Egészen -
más elvék -szerint él 'és építkezik; 
mint «George görögös-nietzscheánus 
környezete .vagy a hatékonyság és 
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küldetés fokozott igényével beoltott 
Abbaye írói: Leginkább még Babits 
vagy éppen Németh László „szigeté-
nek" rokona az övé: nem elvont 
példát akar adni, hanem gyakorla-
ti igazságokat, tartalmukban éppen-
séggel közösségi eszményeket. A ba- 

rátság olyan menedék, olyan „szi-
get" neki, amely nemcsak óv, vér-
tez és erősít, hanem a tágabb kö-
zösség hasznára is válik: eszmé-
nyeket sugároz, s ennyiben a társa-
dalomban tapasztalt ellentétek feI-
oldásának hatékony . eszköze lehet. 

POMOGÁTS BÉLA 

TRAGIKUS KÖLTŐ I DOKUMENTUM 

RADNÓTI MIKLÓS: Bori notesz — Borska beležnica. 
Fordította: Danilo Kiš. 
Narodna biblioteka, Književna omladina i SIZ kulture, Bor, 1979. 

A legnagyobb magyar antifasiszta 
költő , Radnóti Miklós születésének 
70. évfordulója alkalmából 1979. má-
jus 5-én leleplezték a költő  szobrát 
Borban és kétnyelv ű  kötetben adták 
ki utolsó verseit, amelyeket mint a 
Žagubica fölötti Heidenav. -  német ha-
láltábor lakója, valamint á tábor 
visszavonulása során írt élete utolsó 
hónapjaiban mártírhalála előtt. A 
legmegrendítőbb háborús lírának 'ez 
a gyűjteménye, amelynek eredeti 
kéziratát a tömegsírban, a halott 
költő  ruhájában találták meg, tíz 
verset tartalmaz, amelyek kezdetben 
hosszabbak, azután — ahogyan a köl-
tő  életereje mindjobban elenyészett 
— a vége felé mind rövidebbek. Ezek 
közé a versek közé .tartozik a híres 
négy Razglednica (ezt a címet maga 
Radnóti adta szerb nyelven), ame-
lyek a Levél a hitveshez, a Hetedik• 

és a Nyolcadik ecloga, a Gyökér, az 
Á la recherche és az Erőltetett me-
net címűekkel tragikus költői doku-
mentumok a fasiszta -háborúban el-
szenvedett emberfeletti testi és Ielki 
kínokról. Ezeket a verseket tartal-
mazza a bori kiadvány magyar ere-
detiben és Danilo Kiš kitűnő  fordí-
tásában. 

Danilo JKiš átültetésének. magas 
színvonala költő i és fordítói tehetsé-
gének, valamint kiváló magyar nyel-
vi ismereteinek tulajdonítható, ami-
nek eredménye a tartalom haj szál-
pontos átköltése és a fordított ver-
seknek az eredetihez alkalmazkodó, 
művészi megformálása. Szolgáljon 
például az első  Razglednica erre a 
figyelemre méltó tartalmi és stílus-
beli hűségre, valamint Danilo Kiš 
korrektül átültetett, csillogóan tisz-
ta rímeire: • 

„Bulgáriából vastag, vad ágyúszó gurul, 
a hegygerincre dobban, majd tétováz s lehull;  
torlódik ember, állat, szekér és gondolat, 
az út nyerítve h őköl, sörényes ég szalad. 
Te állandó vagy bennérez e mozgó z űrzavarban 

 mélyén fénylesz örökre mozdulatlan, 
s némán, akár az angyal, ha pusztulást csodái, 
vagy korhadt fának odván temetkez ő  bogár." 

1944 AUGUSZTUS 30. A HEGYEK KÖZT 

„Iz Bugarske divl ja topovska kanonada, 
hrupi o planine, koleba se, pada; 
tiskaju se ljudi, stoka, kola, misli, 
put se ržuć  vraća, oblaci se s,tisli. 
Ti ve ćno si u meni sred tog komešanja, 
nepokolebljiva sjaš sred inog saznanja, 
i nema, ko andeo kad sluša ropac, . 
il 

 
ko u trulom stablu strvokopac." 

• 30: AVGUST 1944., U PLANINAMA 

,. 
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Ennek az átültetésnek külön ér-
dekessége, hogy amellett, hogy a 
szöveg majdnem szó szerinti fordí-
tása az eredetinek, tökéletes a m ű-
vészi formája is. 

A Nyolcadik ecloga a Költő  és a 
Próféta dialógusa. Amit a Költ ő  

NYOLCADIK ECLOGA 
(részlet) 

mond, mai magyar nyelven van, amit 
a. Próféta mond, helyenként archai-
kus nyelven. Ugyanezt tapasztaljuk 
Danilo Kiš fordításánál is, ami vilá-
gosan látszik többek között a „gnev", 
„gnjev" szó alkalmazásánál. 

KÖLT Ő  
„üdvözlégy, agg férfiú, látom már, hogy a régi 
nagy haragú próféták egyike vagy, de melyik, mondd? 

PRÓFÉTA 
Hogy melyik-é? Náhum vagyok, Elkós városa Szült és 
zengtem a szót asszír Ninivé buja városa ellen, 
zengtem az isteni szót, a harag teli zsákja valék én!" 

PESNIK 
„pozdravljen budi, starino časna, već  vidim da si jedan 
od oni.h drevnih, gnevnih proroka, al'koji, reci? 

PROROK 
Pitaš me koji? Ja sam Naum, Elkošanin, 
dizao svoju sam rije č  protiv bludnog asirskog grada Ninive, 
dizao sam božansko slovo, mijeli sam bio ispunjen gnjevom!" 

Ugyanebben- a- versben található abban a verssorban, amely az erede-
egy finom érdekesség is, mondhatni tiben így hangzik: 
fordítóművészeti csemege, éspedig 

„S mennyi az Úrnak, mondd, ezer év? csak pille id ő  az!" 

Danilo Kiš ezt a verssort így fordította le: 

„I šta je Gospodu tisuć  leta, reci? Koliko treptaj samo!" 

S ez helyes fordítás. Az érdekes-
ség, valójában csapda, a „pille" szó-
ban rejlik, amelyet itt Radnóti köl-
tői szabadsággal úgy használt, aho-
gyan ez a szó egyébként sohasem 
használatos. A. közismert „pille" szó 
szerb fordítása ugyanis „leptir" (pil-
le, pillangó), ami ebben az esetben 
veszélyes buktatót jelentene olyan 
fordítók számára, akik nem ismerik 
eléggé a magyar költ ői nyelv kifeje-
zési lehetőségeit. Mert a verssor má-
sodik részének szó szerinti fordítá-
sa szerb nyelven így hangzik: „samo 
leptir-vreme je te". Danilo Kiš :,azon-
ban helyesen megérezte, hogy itt a 
költői kifejezésmód sajátságos for-
májáról van szó, és a „pille" szót 
nem szótári jelentése szerint „lep-
tir"-re fordította, hanem a „pill-" 
szótövet vette figyelembe, amely sok 
esetben megfelel a szerb „tre(p)-"  

szótőnek, mint például: pillanat = 
trenutak, pillanatnyi = trenutni, pil-
lantani = trepnuti, pilla = trepavi-
ca, pillantás = treptaj stb. Radnóti 
a „pille" szót itt jelz őként használta, 
valami nagyon rövidtartamúnak az 
érzékeltetésére, ami csak egy pillan-
tás (treptaj) idejéig tart, és ezért 
Danilo Kiš fordítása: „Koliko trep-
taj samo!" pontos és a költ ői nyelv 
mély megérzésének példájául szol-
gálhat. 

Egyetlen megjegyzésünk ezzel a 
szép bori kiadvánnyal kapcsolatban, 
hogy a kötet eredeti címe, valamint 
a fordító Danilo Kiš és a részletes 
bevezető t írt Aleksandar Tišma neve 
a címoldalon kellene hogy legyen, 
és nem a többi munkatárs, valamint 
a sajtó és a példányšzám adatainak 
listáján. 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA 
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Szellemi életünk dokumentumai 

ÉLETJEL MINIATrt1RÖK 

LEVAY ENDRE: ÜJ LÉLEKINDULÁS 
'Tanulmány) 

SÁFRÁNY IMRE: 
(vallomás Vinkler Imre művészetéről) 

DESI ÁBEL: KORTÁRSAIM 
(Versciklus) 

KOLOZSI 'TIBOR: őRTfIZ FÉNYÉBEN 
(Szabadkai folyóiratok és könyvek) 

BALÁZS G. ÁRPÁD: BOLYONGÓ PALETTA 
(önéletrajz) 

DÉR ZOLTÁN: AZ ÁRNY ZARÁNDOKA 
(Csáth Géza emléke) 

LEVAY ENDRE: FÉLÁLOM UTÁN 
(Monodráma) 

BURKUS VALÉRIA: IBOLYA 
(Ferenczi Ibi rivaldafényben) 

GAJDOS TIBOR: A CSILLAGOS HOMLOKI) 
(Hangya András életútja) 

GARAY BÉLA: A KULISSZÁK VILÁGÁBAN 
(önéletrajz) 

BARANYI KÁROLY: IKAROSZ SZÁRNYÁN 
(önéletrajz) 

DÉR ZOLTÁN: AZ ELSÓ M ŰHELY 
(Kosztolányi Dezső  önképzőköri évei) 

PETKOVICS KÁLMÁN: A TIZONNYOLC NYÁRFA 
(Dokumentumriport) 

SOMOGYI PÁL: MÁGLYA 
(Egy életrajz vajdasági fejezetei) 

BARANYINE MARKOV ZLATA: VERGÖDÉS 
(Farkas Béla napjai) 

SCHWALB MIKLÓS: A SZÉN 
(A mártír költő  versei) 

FEKETE LAJOS: A BUJDOSÓ VISSZANÉZ 
(önéletrajzi jegyzetek) 

CSUKA ZOLTÁN: „MERT VÉN SZABADKA, ÁLDALAK ..." 
(Emlékezés két életkorszakra) 

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

LÁNG ÁRPÁD: IDŐ  ÉS M ŰVÉSZET 
(Aktivista írások) 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ : NEGYVENNÉGY LEVÉL 
(Költő  családon belül) 

DÉR ZOLTÁN: A TUDÓS TANÁR 
(Toncs Gusztáv élete és munkássága) 

KOLOZSI TIBOR: ERZSÉBETLAKTÓL A MAGLAJIG 
(Kizur István forradalmi életútja) 

PETKOVICS KÁLMÁN: ÁPRILISTÓL NOVi:MBE'RIG 
(Dokumentumriport) 

URBÁN JÁNOS: HALÁLTÉPETT ÉLET 
(Bakos Kálmán, a forradalmár) 

elfogyott 

elfogyott 

elfogyott 

4 dinár 

3 dinár 

4 dinár 

elfogyott 

elfogyott 

4 dinár 

elfogyott 

elfogyott 

5 dinár 

6 dinár 

6 dinár 

5 dinár 

6 dinár 

4 dinár 

7 dinár 

elfogyott 

6 dinár 

9 dinár 

15 dinár 

22 dinár 

15 dinár 

elfogyott 



LEVAY ENDRE: EGY NEMZEDÉK ELINDUL 	 10 dinár 
(A szabadkai fiatalok harcos évei — 1931-1940) 

IVANYI ISTVÁN: VISSZAEMLÉKEZÉSEIM ÉLETEM FOLYÁSÁRA 5 dinár 
(önéletrajz) 

GAJDOS TIBOR: A SZIKLAEMBER 	 10 dinár 
(Matko Vuković  életútja) 

KÁZMÉR ERNŐ :  LEVELEK SZIRMAI KÁROLYHOZ 	 8 dinár 

PATÓ IMRE:  AZ OSZTÁLYHARCOS 	 12 dinár 
(Simokovich Rókus élete és naplója) 

KENYERES KOVÁCS MÁRTA:  RÉGI NÓTA, HIRES NÓTA... 	15 dinár 
(Arnold György, Gaál Ferenc és Lányi Ern ő  munkássága) 

ÉLETJEL KÖNYVEK 

i. CSÉPE IMRE: HATÁRDOMB 	 elfogyot4 
(Vallomások) 

KOLOZSI TIBOR: SZABADKAI SAJTÓ (1848-1919) 	 100 dinár 

PÁLINKAS JÓZSEF:  SZABADKA NÉPOKTATÁSA (1678-1918) 	elfogyott 

LATÁK ISTVÁN: VASKOSZORÚ 	 15 dinár 
(Lírai emlékezések) 

CSÁTH GÉZA: IRÁSOK AZ ÉLET JÓ ÉS ROSSZ DOLGAIRÓL 	elfogyott 
(Kritikák, cikkek, karcolatok) 

SZEKERES LÁSZLÓ: SZABADKAI HELYNEVEK 	 elfogyott 
(Helytörténeti kézikönyv) 

GAJDOS TIBOR: EMLÉKVÁR 	 15 dinár 
(Regény) 

VIRÁG ÁGNES: SKARLÁT VIRÁG 	 8 dinár 
(Versek) 

PETKOVICS KÁLMÁN: A KERDÓJELES EMBER 	 elfogyott 
(Dokumentumriport) 

LACZKÓ ANTAL: VASASRAPSZÓDIA 	 elfogyott 
(Versek) 

LŐRINC PÉTER: BÁCSKAI POLGÁRI POLITIKAI ELMÉLET 	40 dinár 
(1880-1920) 

Dr. GYöRE KORNÉL: SZABADKA TELEPÜLÉSKÉPE 	 elfogyott 
(Városmorfológiai tanulmány) 

NAPPALOK HORGONYA 	 40 dinár 
(Válogatás a Rukovet munkatársainak írásaiból) 

GARAY BÉLA: FESTETT VILÁG 	 80 dinár 
(Színészek és szerepek) 

JÁVORFÁCSKA 	 60 dinár 
(Félszáz szajáni népmese) 

CSÁTH GÉZA—HAVAS EMIL—MCINK ARTÚR: A REPüLÖ VUCSIDOL  40 dinár 
(Regény) 

E kiadványok a fönti áron a szabadka. Veljko Vlahovi č  Munkásegyetemen 
(24000 Subotica, Trg tara Jovana Nenada 15) rendelhet ők meg személyesen 
vagy utánvéttel, bolti áron viszont a Forum szabadkai könyvkereskedésében 
(Boris Kidrič  u. 8.) kaphatók. 


