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SIM IN MAGDA

EPILÓGUS*
VISSZAEMLÉKEZÉSEK

Az Újvidék közelében fekvő Csúrog faluban tizenvalahány évvel ezelőtt 
egy uj, emlék jöllegű elemi iskola épült.

A földszinti világos, tágas előcsarnok falain nagy bronztáblák őrzik 
azoknak a csúrogiaknak a nevét, akik a razzia alkalmával, valamint a 
Sajkás vidéki partizánosztagokban és a második világháború más csata
terein vesztették életüket.

Az első táblán, a B betű allatt — békés egyetértésben több száz más 
névvel — apám, anyám és Palika kisöcsém neve található. A felirat a 
táblákon régvolt idők üzenetével mintha már ősidők óta ott lenne, — néha 
ködössé válik, vibrálni kezd, s a jelek hieroglifja évszázadok, háborúk, 
pusztulások kiapadhatatlan meséjét meséli.

Körös-Ökörül virágok. Pálmák.
Gyerekek mennek el előtte, ünnepeken őrt is állnak mellette, nem 

ijedt, sem szomorú arccal, a maguk módján fogva fel a történelmet. 
A falusi tanítók és előadók kiváló kollektívája ápolja az iskolát, a virá
gokat és a feledni nem tudó falu gyermekeit!

Csúrog fallu nem tudja elfelejteni áldozatait. Itt egykor gyászba 
borult minden ház, minden család. A kövek, ösvények, épületek a razzia 
elmúlni nem akaró dübörgését visszhangozzák.

Nem tudnám elmondani, hogy az 1942. év elején, éppen a pravoszláv 
karácsony napján, milyen körülmények között ölték meg és lökték a 
Tisza jege alá Csúrog falu lakosságát. Maradjon minden olyan egysze
rűnek és igaznak, ahogy arról első, Mire a meggyfa kivirágzik című köny
vemben írtam.

A falu elégedett iskolájával, én meg a faluval.
Fennáll a hallgatóilagos fogadalom:
Méltó emlékművet kell állítani, még ha negyvenvalahány év után is, 

a Tiszának azon a helyén, ahol egykor a folyót meggyalázták. Szegények 
vagyunk ugyan,- de meglesz!... Jól terem a csúrogi föld, s a Tisza menti 
rét sem terméketlen. Végtelenek itt a kukoricások, káposztaföldek, diiny- 
nyeföldek, a csúrogi krumplinak meg nincs párja... Ahogy mások, úgy 
majd mi is!

Amikor hosszú idő elmúltával nekibátorodtam és kimentem a Ti
szára, azoknak az eseményeknek a színhelyére — a helybeliek itt, a töl
tés tövében, az elárasztott füzesben, csupán egy kis kőemléket állítottak 
fel, hogy a gaztett helyének nyoma ne vesszen —, nagy izgalommal ta
pasztaltam, ihogy a hely egészen közel van ahhoz, ahol a csendőrök 
azon a sötét éjszakán, 1941 szeptemberének 27-ről 28-ára virradó éjszaká
ján, tehát három hónappal a razzia előtt, elfogtak és megkötözve von
szoltak maguk után a faluig.

Akkor én későn vettem csak észre, hogy az egész töltést körülfog
ták. A letartóztatás után a vasútállomásról menekülve a rét felé, átbuj
kálva a sűrű kukoricaszárak között, csak a hajsza hangjait hallottam. 
Egy ízben olyan közeli kerültek hozzám, hogy a sáros barázdában hasalva 
arra gondoltam, biztosan észrevettek, de a léptek ekkor eltávolodtak, és 
a kutyák ugatása is megszűnt. Ha a rét nem lett volna víz alatt — ahogy 
közeledtem a Tiszához, annál mélyebb lett a víz —, néhány napig itt

* Részlet a szerző San mladosti (Ifjúkori álom) című memoárkötetéből, amelyet tavaly 
jelentetett meg az újvidéki Dnevnik Lapkiadó Vállalat, s amelyet a harcosszövetség tartományi 
oizottsága ez év júniusában Jovan Popović-dijjal jutalmazott.
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maradtam volna... Talán maradnom is kellett volna, a sár ellenére... 
Én azonban kimentem a szilárdabb útra, hogy minél előbb eltávolodjak 
a falutól és üldözőimtől...

Amikor Rade Műin szállása közelében elkaptak, akkor jelentek csak 
meg a nagy kanyart leíró csúrogi töltés mentén a csendőrök és a kato
naság hunyorgó fényjelei, jelezvén, hogy a hajsza véget ért. Amíg meg
kötözve az öt-hat kilométerre levő falu felé vonszoltak — bukdácsolva 
és el-eüesve, mert lámpáikkal elvakítottak —, állandóan apámra gondol
tam, aki közvetlenül szökésem után érkezett az államásra, hogy lekísér
jen ... Bezárják-e, megkínozzák-e most? Akkor még csak fel sem tételez
tem, hogy előbb fog meghalni, mint én, akit a szörnyű szabadkai vizsgálati 
és bírósági börtön — paradox módon — megóvott a megszállók ellenőriz
hetetlen dühöngésétől a hírhedt Tisza és Duna menti, Sajkás vidéki és 
újvidéki razziától.

A csúrogi csendőrök és rendőrök azon az éjszakán jelentették fe
letteseiknek: ezt és ezt a lányt, ekkor és ekkor elfogtuk, megakadályozva 
szándékában, hogy a Tiszán át Bánátba szökjön.

Meghagytam őket ebben a tévedésükben, vagyis — ezt az én csú- 
rogiaim jól tudják — hallgattam.

Nem vdlt szándékomban átmenni Bánátba. Hol találtam volna én 
abban az időben kapcsolatot a bánátiakkal? A Tiszát nem lehet csak úgy 
átgázolni és átúszni sem szeptember végén. Messze van Kikinda és Pan- 
csova! Rade Miiin szállására igyekeztem, hogy elrejtsen és utasítást kap
jak tőle, mi a teendőm. Egy biztos: Szabadkára többé nem térhettem 
vissza. Ott akkor már a városbeliek sem igen találtak rejtekhelyei. A tö
meges letartóztatások idején, az edső nagy szabotázsakciók és gabona
gyújtogatás után, majdnem az egész illegális szervezet lebukott, a JKISZ 
helyi bizottsága is, melyhez tartoztam. A szabadkai Sárga Ház kémelhá
rító titkosrendőrei, a háború előtti rendőrségi nyomozók segítségével, 
gyorsabban működtek, mint ahogy azt közülünk bárki is feltételezte volna! 
Engem is köröztek. Nem tudtam rólla, haza is csak azért jöttem, hogy téli 
holmit vegyek magamhoz, s rögtön megtaláltak!

Akkor, a szeptember 28-ra virradó éjszakán, a hajnali órákban, míg 
a rendőrállomás padján feküdtem összekötözve, Aca Batos tervet ko
vácsolt, hogyan szöktethetne meg. Ezt nővérétől, Mica Batostól tudom, 
aki nekem baj társam volt. Csakhogy Aca, jeles elvtársam és sakkpart
nerem a belgrádi Vajdasági Menzáról, nem birta összehozni az embereket. 
Pontosabban, összegyűjtötte ő a társaságot, de engedélyre is szüksége 
volt ehhez a veszélyes akcióhoz, a rendőrállomás megtámadásához. Rada 
Miiin meg, távoleső szállásán, nyilván semmiről sem értesült, az idő 
meg múlott! Kora reggel engem láncra verve az állomásra kísértek és 
a szabadkai Sárga Házba vittek.

Három hónapra rá majdnem az egész Sajkás vidéki partizánosztag 
elesett a harcokban. Sok kitűnő csúrogi társam vesztette életét. Ezek
kel a harcokkal párhuzamosan a fasiszták, szörnyű megtorlásképpen, meg
támadták a környező helyeket, köztük Csúrogot is, és razziát tartottak. 
A kis termetű, fürge, mozgékony Aca Batosnak sikerült élve megúsznia 
a dolgot, hogy aztán tovább harcolva, csak 1943-ban essen el.

Szeretném még eílmondani, hogyan menekült meg anyám és két 
öcsém a razziától, hogy aztán ennél még sötétebb pokol jusson ki osz
tályrészükül.

Amikor a parancsnokaik által felbiztatott és leitatott honvédek be
törtek hozzánk, hangosan kiáltozva: Boschán! Boschán! — az enyémek 
mind együtt voltak. Anyám, két fiát magához ölelve, a szoba mélyén üilt, 
apám meg kiegyenesedve állt. A pisztolyával hadonászó részeg katona 
homlokon ütötte, ő meg kissé előrehajolva, némán figyelte, hogyan csö
pög a padlóra sebéből a vér. Azután élvezették.

Apám két ízben is leírta a szabadgondolkozású halálraítéltek utolsó 
óráit. Hősei éppen így, ilyen némán és büszkén, lenézve hóhéraikat, áll
tak a kivégzőcsapat előtt vagy az akasztófa alatt, amiilyen büszkén, hang 
nélkül állt ő maga is a részeg katonák előtt. Ezeknek magyarázzon?
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Talán ez a néma büszkeség, a csend, mely a szobában uralkodott, 
késztette arra ezeket az idegen, erőszakos katonákat, hogy megtorpanja
nak és anyámat két öcsémmel békében hagyják. Más házakból, különö
sen a zsidolakta házakból az egész családot elvezették.

A razzia második vagy harmadik napján anyám gyászba öltözött, 
megölelte fiait és sírva fakadt...

Utána eladta szerény ingóságainkat. Csak néhány tárgyat tartott 
meg: képeket, saját készítésű szőnyegeiket, apám könyveit, az íróasztalt... 
Ezt követően a gyerekekkel nagyapámhoz, Moravicára költözött. Miből 
éltek volna Csúrogon? Hisz semmi vagyonunk nem volt.

Nagyapám nagy háza akkortájt üresedett meg, anyáméknak bőven 
jutott hely benne. Nagyanyám szülei eühaláloztak, meghalt a nagyon öreg 
vak Liza néni is. A fiatalabb nagybátyám, Pista a munkásszázadban volt 
kényszermunkán. Nemsokára ezután állatorvos nagyapám, szörnyű kí
nok között, rákban meghalt.

Idősebb nagybátyám, Sreier Imre házában, aki hadifogoly volt, ma
gányosan élt fiatal felesége, Vera, és nyolcéves fia, Gyurika.

Miből éltek a magukra maradt gyerekes asszonyok 1944 tavaszáig? 
Bizonyára apránként eladogatták holmijukat, s itt több eladnivaló akadt, 
mint az én szüleim házában. Nagyapám és nagybátyám földje is hozott 
valamit. Anyám rendszeresen hordta nekem a csomagokat a börtönbe, 
valahányszor az előírások ezt megengedték.

Bajszos nagyapám rendkívüli tekintélye a faluban teljes egészében 
kifejezésre jutott akkor, és megmentette a messzi hadifogságban levő 
idősebb fiának, Imrének az életét.

Röviden ezt így mondhatnám el: Sreier Imre, hadseregünk tisztje, 
az áprilisi háború idején megszökött a hadifogoly-transzportból, mely a 
bolgár határról, Románián és Magyarországon át, Németország felé haladt, 
ő  volt az a bizonyos Mirko Šrajer tüzérségi tiszt, akiről 1973-ban Milo- 
rad Janković az áprilisi háborúról szóló sorozatában, a Politikában írt. 
Életben maradt baj társai bizonyították, s ő maga is írásba adta ezeket az 
eseményeket. Jugoszlávia megtámadása napján, nem messze a bolgár ha
tártól, Stracinánál, a stukák többszöri támadása után, amikor az egész 
hadsereg elfutott és elrejtőzött körülötte, ő egyetlen ágyúval és két hű
séges katonatársával egy egész napon át feltartóztatta List feldmarsail 
gépesített hadtestét.

A hegyi úton kiszemelt célpontul egy megfelelő kanyart; eltalált és 
felgyújtott három vezértankot, s ezzel megállította az ellenség előrenyo
mulását. Az óvatos németek meg sem kísérelték, hogy megtisztítsák és 
felszabadítsák az utat, ő meg mindaddig nem hagyta el ágyúját, amíg al
konyaikor a német gyalogosok körül nem zárták a dombon levő állasát. 
Baj társak nélkül maradva, kénytelen volt ő is visszavonulni.

Azon az éjszakán hadifogságba esett, megadta magát egy nagyobb 
csoporttal, akik nem találtak más kiutat. Imre nagybátyám, amíg csak 
élt, bánkódott emiatt. Meg volt győződve, hogy akkor hazajuthatott vol
na, és megmenthette volna a családot a pusztulástól.

Sreier Imre tehát hadifogoly lett, de az első pillanattól kezdve a 
szökésre készült. És sikerült is neki a lehetetlen: már magyar földön ki
ugrott a hadifogoly-szállító vonatból, de miután kénytelen volt jelentkezni 
a hatóságoknál, ott kijelentette, hogy ő moravicai magyar, és nem akar 
Németországba menni. Ha raboskodnia kell, akkor inkább itt marad a ma
gyarországi hadifogolytáborban.

Amikor a katonai nyomozók, ellenőrizve nagybátyám szavait, Bu
dapestről felhívták a moravicai községházát, ott igazoilták őt, kockáztatva 
ezzel a saját és a családjuk biztonságát és életét. Ezek az emberek ké
sőbb bevallották neki, hogy bizony egy kicsit haboztak akkor. Izgatot
tan sugdolóztak a telefon mellett, de szerencsére nem sok idő maradt gon
dolkozásra. Megmentették az életét. Nagybátyám ott maradt a magyaror
szági tiszti táborban. Amikor végül mégis a büntető munkaszodgalatos 
csapatba került, innen is sikerült neki megszöknie, amikor Magyaror
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szágon a végső harcok folytak. Egy ideig Pesten volt szovjet tolmács, 
de onnan is elszökött, és még 1945 februárjában gyalog hazajött. Itt 
üresen találva házát, jelentkezett a jugoszláv néphadseregbe. Részt vett 
a Dráva menti harcokban, egész Becsig üldözte az ellenséget, és csak 
1945 végén ért haza.

Subotin doktor, Moravica egykori községi orvosa, családunk jóbarát
ja, megkísérelte megmenteni Imre kiskorú fiát, Gyurikát. 1944 áprilisá
ban, amikor híre kelt, hogy a bácskai zsidó családokat deportálják, doktor 
Subotin felesége eljött a fiúcskáért és magával vitte Szabadkára. Az, hogy 
nem sikerült megmentenie, semmivel sem kisebbíti nemes szándékának 
jelentőségét. Valaki följelentette őket, hogy zsidó fiút tartanak maguknál. 
Elvették őt tőlük és a halálba küldték. Subotin doktor sem élte meg a fel- 
szabadulást.

A mentési folyamat lánca Moravicán ezzel nem ért véget. Egy fa
lusi villanyszerelő és mechanikus, a mindentudó Bada István mester, 
alkinek háza és műhelye a falu közepén volt, felvette György öcsémet
— közvetlenül azután, hogy anyámék Moravicára költöztek — tanulónak. 
Nagy bátorságra volt ehhez szüksége Bada bácsinak, mert tette nagyon 
kockázatos volt. Zsidó gyereket vett a házába. A fennálló előírások ugyan 
ezt nem tiltották még, de nem is engedélyezték. Sohasem lehetett tudni, 
mit hoz a nap és mit az éjszaka.

György öcsém a megszállás elején kimaradt a hatodik gimnázium
ból. A jó kedélyű és tettre kész mester, Bada bácsi, ahogy a faluban 
nevezték, azzal, hogy felvette öcsémet, megmentette az életét. Lelkiisme
retesen bevezette őt mesterségének minden titkába, egy pillanatig sem 
engedve meg, hogy idejét tipikus inasmunkákkal, például a mester laká
sának takarításával töltse. Nagyapám miatt vette őt fel, s ha már felvette, 
fiaként tartotta és fiaként oktatta is. Nagyon igyekezett, hogy kötelessé
gének eleget tegyen.

Valóban sok mindent meg lehetett tanulni ebben a falusi műhely
ben. Ide hordtak mindent javításra, a kerékpártól kezdve a rádióig. Bada 
bácsi inasával együtt javítgatta és vezette be a faluba a villanyt, mint 
ahogy a háború utáni időben is Bada bácsi vezette be Vajdaságnszerte 
a villanyt a házakba, intézményekbe, vállalatokba, s még arra is maradt 
ideje, hogy eljárjon a kerékpárversenyekre és hobbiból sok mindennel 
foglalkozzon.

Mint minden kezdő, György öcsém is eltört néha egy-egy szerszámot. 
De a mindig jókedvű, gyors beszédű és mozdulatú Bada bácsi csak rámu
tatott hibáira, és kijavította a kéztartását, mint ahogy a zenetanár is 
kijavítja a zongorázó tanítványa kezének tartását... Sosem szidta meg! 
A mellette eltöltött két év egy egész életre szóló tudással vértezte fel a fiút. 
s öcsém ezt a tudást a háború után fel is használta mint egyetemista s ké
sőbb mint kész fizikusmémök és tudós. _

Eljött 1944 áprilisa. Hitler Magyarországot is harapófogóba szorította, 
nem volt megelégedve a katonai es anyagi segítséggel, amelyet kapott. 
A Wermacht-csapatok formálisan is elfoglalták Horthy Magyarországát, 
hiába volt Hitler szövetségese.

A márianosztrai börtönben, ahol akkor tartózkodtam, az apácák 
kénytelenek voltak szétválasztani bennünket. A börtön gettójában — a 
politikaiak már szigorúan külön voltak választva a bűnözőktől — még 
szűkebb körű gettót alakítottak a zsidó politikaiaknak, és felkészültek 
rá, hogy átengednek bennünket a szélsőséges fasisztáknak.

Moravicán is néhány házba összpontosították a zsidó családokat. 
Titokban már megtették az előkészületeket, hogy a haláltáborokba szál
lítsák őket.

Teréz nagyanyámmal közölték, hogy át kell adnia házát a ható
ságoknak. így ő anyámmal és a fiúkkal távol levő Imre fia házába köl
tözött. De itt is állandó volt a költözködés. A házbelieket egyre kisebb 
területre tömörítették, naponta dlvéve tőlük vagyonuk egy részét.
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Május másodikán aztán, a legszükségesebb személyi poggyásszal, pa
rasztszekerekre rakták és a szabadkai gyűjtőközpontba szállították őket. 
Az Auschwitz felé irányított tehervagonok már vártak rájuk.

A szállítmány azonban Dél-Magyarországon, a bajai gyűjtőközpont
ban leállt. Az akkori magyar kormányban valaki késleltette a „zsidó
kérdés végleges megoldását", mint ahogy késleltette a minden nemzeti
ségű kommunista rabok átadását is a német SS-nek.

A bajai táborban nagy volt a zsúfoltság. A barakkok tömve, min
den tömve... Egy napon Wermaöht-tisztek jöttek a táborba. Iparos if
jakat kerestek. Ekkor az én megfontolt és okos anyám lelkében remény
ség ébredt, és előretolta Györgyöt, hogy jelentkezzen. A német táborok 
mintájára itt is a Zellapell szigorú soraiban álltak, és anyám villámgyorsan 
kilökte őt a sorból. Gondolkodásra nem hagyott neki sem időt, sem le
hetőséget. Ha előbb megkérdezi, György bizonyára nem hagyta volna őt el.

öcsém ekkor, a hozzá hasonló ifjakkal, egy másik táborba került, 
ahol több száz különféle szakmájú iparost gyűjtöttek össze.

Itt viszonylag szabadon mozoghattak, s az öcsém három napon át 
rótta az utat saját táborának parancsnokától, aki szintén zsidó internált 
volt, a német katonai egység parancsnokáig. Amikor aztán kifulladva meg
érkezett parancsnokával a táborba, írásbeli engedélyt lobogtatva hozzá
tartozói kimentésére, akkorra már hozzátartozóit elnyelte egy transzport
vagon. Eltűntek visszavonhatatlanul és nyomtalanul.

1944 tavaszát és nyarát írták. Az iparosok táborában, Györgynek és 
társainak egyre kevesebb géplakatosi és villanyszerelői szakmunka ju
tott; a csoport fokozatosan munkaszázaddá alakult át, mélynek az volt 
a feladata, hogy minden fizikai munkát elvégezzen a „felsőbbrendű em
berek", vagyis a német katonák helyett.

Baján, a Duna széles, homokos partján, a német egység benzines 
hordókat őrzött. Megtöltött és üres benzines hordókat. öcséméknek, ti- 
zenvalahányuknak, itt kellett a rendet fenntartani. Jó alkalom volt ez, 
hogy bosszút álljanak hozzátartozóikért, és harcoljanak emberi méltósá
gukért, minden ember méltóságáért.

Megbeszélték, hogy minden ötödik-hatodik hordón kissé meglazítják 
a csavart, és a nyílást a föld felé fordítják. Regeiig a part homokja beitta 
a benzint, a hordók kétszáz liternyi tartalmát. Akkor a fiúk nagy igyekezet
tel, szorgalmasan jobbra-balra gurították a hordókat, míg a kiürült hordó 
az üresekhez nem került. Jó néhány napig ment ez így, a fiúk fontos felada
tuk hevében nem törődtek már saját életükkel sem, és bizonyára fel is 
fedezték volna tettüket, de akkor az egység elhagyta Baját. Az iparosok 
nagy részét a németek akkor Baján hagyták, csak a fiatalokat vitték ma
gukkal, akik pedig mindenre el voltak szánva, hogy az ellenség egységeinek 
erejét gyengítsék.

Hol nyugatra vonultak vissza, hol meg újra keletre dobták őket. 
A német egységekkel eljutottak egészen Mariborig, Hoće helységig, s már 
kezdtek reménykedni, hogy hazájukban elszökhetnek, de cikkor az egy
ség visszahúzódott egészen a lengyelországi Auschwitz közelébe.

Időről időre a fiúknak javítani való rádiót hoztak. Ezeknek több 
mint fölét végleg tönkretették, az acélcsöveket árammal kiégették. De 
volt, amit meg is javítottak. Egyet saját részükre is megjavítottak. így 
titokban hallgathatták a szövetségesek állomásainak híreit.

1945 tavaszán megkezdődött a végső visszavonulás. Valahol Cseh
szlovákia szívében, amikor a szovjet tüzérség ténykedésétől csak úgy 
világított az éjszaka körülöttük, a fiúk elbújtak egy nagy temetőben. 
Másnap megjöttek a szovjet tankolk, s ők elindulhattak haza, Jugoszlá
viába.

öcsém énelőttem, 1945 májusában érkezett Moravicára.
A háború után kérdezősködtünk anyám és beteges Palika öcsénk 

felől. És mindazok felől, akiket velük együtt vittek el. Nagyanyám sorsa, 
mint minden öreg táborlakói, meg volt pecsételve. Palika öcsém sorsa 
szintén. Hányszor tolakodott elém a szörnyű kép: áll a gázkamra zuhanya
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alatt és megpróbál lélegezni. A gyenge, asztmától elformátlanodott gyer- 
mekmeUkas emelkedik, de minél jobban tágul a tüdeje, anná'l több gáz 
tolul bele. Ciklon B.

De anyám? Anyám még fiatal és egészséges volt. Minden esélye meg
volt rá, hogy túlélje.

Felkerestük az Auschwitziból visszatérő asszonyokat. Sokan ismer
ték, látták is, de senki semmit nem tudott sorsáróil, voltak, akik úgy em
lékeztek, mintha látták volna egy munkára kivezényelt transzportban. 
Vártuk, hogy jelentkezik. De semmi! Apám nagyszámú rokonságából is 
csak elvétve jelentkezett valaki.

Amikor egyszer hivatalos úton Lengyelországban járt, György el
ment Auschwitzba. A tábor reprezentatív részében — csak ezt hagyták 
meg — megtalálta azt a könyvet, melybe beírták az ideszállítottakat. 
De hiába lapozgatott a könyvben, anyám és Palika öcsém nevét keresve. 
Utána — bőséges jutalom melllett — megkérte ennek a sajátos múzeum
nak az őrét, hogy tovább kutasson utánuk és jelentse az eredményt. De 
semmi. Soha semmi!

Az auschwitzi könyvekbe csak azoknak a nevét írták be, akiket nem 
küldtek azonnal a végső állomásra: Birkenauba. Itt még most is állnak a 
gázkamráik és a krematóriumok, a csupasz vasúti sínek végei a fűbe 
vesznek, az út végét jelezve. Nincs tovább. Mintha a világ vége is itt 
lenne.

Mennyi kifosztott vidék, kopár sziklacsúcs maradt ez után a nagy, 
pusztító háború után. Mintha a föld kérge — ez a vékony, érzékeny, köny- 
nyen sebezhető bőrréteg a föld izzó magmája körül — millió helyen meg
repedezett volna, hogy a fekete, forró kráterek elnyeljék a megszámlálha
tatlan áldozatot.

A semmibe veszett nagybátyám, a harminchét esztendős Sreier István 
életútja is, aki már a háború előtt — foglalkozását megcáfolva — a szo
cializmus eszméit vallotta, és Belgrádban oly szívesen a segítségemre 
sietett.

Büntetőszázadát Magyarországról a keleti frontra irányították; ott ő, 
annyi más jugoszlávval együtt, átment a Vörös Hadsereghez.

Akadtak polgártársaink között olyan szerencsések is, akik ezekben 
az években — a németek elől menekülve — Belorusszia és Ukrajna par
tizánjai közé kerültek. Nagy részüknek lehetősége nyílt arra, hogy pus
kával a kezében essen el, vagy harcoljon a szovjet haza és Európa fel- 
szabadulásáig, miközben feledhetetlen barátságokat kötött baj társaival.

Ám a reguláris Vörös Hadsereg sok parancsnokának nem volt bi
zalma ezekhez az emberekhez, akik a front másik oldaláról iöttek. Hiá
bavaló volt minden bizony gatás és mese. Egyszerűen nem voltak hajlan
dók törődni ezekkel a szomorú szökevényekkel, vagy bármilyen felelős
séget vállalni értük. A felszabadított német táborokból való visszatértem 
alkalmával Európa-szerte éreztem ezeknek a parancsnokoknak gyanakvó, 
megsemmisítő pillantását...

Sok száz jugoszlávval — ma már nyomtatott könyvek beszélnek ezek
ről az eseményekről — nagybátyám, Sreier István egy szovjet földön 
levő haditáborba került, ahol a tábor lakóinak zömét lekaszálta a tífusz. 
Vége. Megint vége!

Akárcsak Lidija, Pista nagybátyám is gyakran jelent meg álmaim- 
ben. Mindig ugyanúgy. Nem láttam őt soha, csak megsejtettem jelenlé
tét nagyapám elhagyott, udvari épületeiben. A faluban suttogták: él, de 
nem akar senkivel sem találkozni! Nem baj, mondogattam magamban 
ezekben a lidérces álmokban, nem baj, nem kell őt látnom, csak éljen! 
Hallgattam lépteit, éreztem leheletét, őrködtem a régi épületeik előtt, és 
zavaros fejjel, alattomos szívdobogással ébredtem fel.

Ez történt az én szép, vidám, mosolygós Pista nagybátyámmal. Báty
jának, Imrének, aki tapasztaltabb, óvatosabb és egy fokkal mindig ko
molyabb volt nála, s ebben inkább nagyapámra emlékeztetett, sikerült 
visszatérnie falujába.
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Gyakori, bravúrosan véghezvitt szökései alkalmával, jobbam fel tud
ta becsülni a szökésre legmegfelelőbb pillanatot. Így Budapest ostroma 
alatt az történt vele, hogy már a senki földjén, a két hadsereg közötti 
területen volt egy katonai szénásszekérrel. Semmi sem lett volna köny- 
nyebb, mint fehér kendőt lobogtatva átmenni a szovjet hadsereg állásai
ba. ö  azonban meggondolta magát, és bajtársával, aki vele tartott a szö
késben, visszament. Arra gondolt, hogy ebben a pokoli csatazajban a szov
jet parancsnokoknak nem lesz idejük vele foglalkozni, s talán még 
gyanússá is válik... Társaink is a JKISZ-ből, akiket a büntetőszázadokkal 
vittek ed, bizonyára nem is álmodták, hogy amikor átszöknek hozzájuk, 
a szovjet hadsereg parancsnokai gyanakvással néznek őszinte odaadásuk
ra a szocializmus ügye iránt. Imre, aki reális volt, s az illúzió sem ten
gett benne túl, nem kívánt meghalni az utolsó percben. A szökést egy 
másik alkalommal vitte véghez, magában az ostromlott fővárosban. Már 
maga az a tény, ahogy a Vörös Hadsereget fogadta, segítve a harcosok
nak, hogy egy házblokkot harc és áldozatok nélkül elfoglaljanak, aztán 
meg a mód, ahogy később faképnél hagyta őket, hogy minél előbb hazá
jába kerüljön — természetesen gyalogosan, mellékutakon, egyre dél felé 
haladva —, érettségéről és nagy ügyességéről tanúskodik.

Miután tehát, mint kitűnő tüzér, olyan hősiesen részt vett az áprilisi 
háborúban, hadifogságba esett, és megszökött a hadifogoly-transzportból, 
s miután a végén még egy évig szolgált a Jugoszláv Néphadseregben és
1945 végén leszerelt, még vagy harminc szép évet élt le falujában.

A családja elvesztése és a sok háborús élmény nagyon megváltoz
tatta. Már nem volt olyan határozott és szigorú az emberek megítélésé
ben, mint fiatalabb korában. Az meg egyenesen megható volt, ahogy hoz
zám, öcsémhez és a család kisszámú életben maradt tagjához ragaszko
dott. A mosoly, mely gyakori találkozásaink alkalmával felvillant arcán, 
egyre jobban kezdett hasonlítani anyám, illetve Pista öccse mosolyához. 
Üjra nősült, de Gyurikáját nem tudta elfeledni; nem is akart több gye
reket. Falujáért, annak fejlődéséért sokat tett. Számos társadalmi megbí
zatása mellett, hosszú éveken át elnöke volt Vajdaság egyik legjobb föld
művesszövetkezetének. Körülvette magát kitűnő munkatársakkal, techni
kusokkal és mérnökökkel, akiket az ő tanácsára a falu iskoláztatott ki. 
Sok üzemrészleget alapított a szövetkezetben, melyek nagyrészt túl is él
ték őt. Ott volt elsősorban a nagy és jól szervezett szövetkezeti géppark, 
mely az egész falut ellátja, a felvásárló és beszerző szollgálat meg a pap
rikamalom. Azonkívül textilgyárat is alapított.

Saját, háború előtti gyárának egy része a háború után is működött 
a szövetkezet kereteiben, de csupán mintegy tíz munkással. Nem tudta 
foglalkoztatni a falu munkanélkülijeit, sem nem hozott megfelelő jövedel
met. Az új gyárat nem fészerben alapították, hanem kint a falu szélén épí
tett, igazi csarnokokban. Imre bácsi, a község utasítására, régi gépeket 
vásárolt Szlovéniában és hatalmas energiájának és egészségének maradé
kát beleépítette e gépek munkába állításába és a gyár eredményes mű
ködésébe. Hívták őt Újvidékre, a selyemgyár műszaki igazgatójának, meg 
tanácsadónak, de nagybátyám hű maradt falujához, elsősorban saját há
zához és régvoilt nagyszámú családunk emlékeihez.

Szép, daliás termetű, tartózkodó, de mindenkivel szemben megértő 
maradt végig. A munkás ember és a harcos tapasztalatai hozzásegítették, 
hogy a faluban hasonló tekintélynek örvendjen, mint valamikor állat
orvos apja. Földművesek, orvosok, községháziak és kereskedők fordul
tak hozzá tanácsért, önmagát építette bele ebbe a faluba, elásta magát 
benne, habár végig nagy érdeklődéssel kísérte kora eseményeit. Hűvös 
szobájának csendjeben visszaemlékezéseket és háborús regényeiket olvas
gatott, s én ebben szívesen jártam kedvében. Elláttam minden olyan ol
vasmánnyal, amelyhez a faluban nehezen jutott volna hozzá.

Az ötvenes évek elején elvittem neki Theodor Plivier akkor megjelent 
Moszkva, Sztálingrád, Berlin című trilógiáját, ami nagyon megrázta őt. 
Amikor legközelebb találkoztunk, a régi latinok mondásával fogadott: 
Vae victis! Jaj a legyőzőiteknek!
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Meglepődtem, hogy így eltöprengett a Sztálingrádban körülzártak és 
a szörnyű tél által megkínzott német katonák sorsán.

A modern technika csodájának, a televíziónak a képernyőjén estéről 
estére látjuk korunk egyre durvább és egyre esztelenebb háborúinak 
szemléletes bizonyítékait, s ilyenkor egyre gyakrabban — együtt vagy 
külön-külön — gyötör bennünket tehetetlenségünk, hogy bármit változtat
hassunk ezen — ugyanezt sóhajtottuk a világba: Jaj a legyőzötteknek! 
Egyéneknek, csoportoknak, népeknek!

De jó lett volna, ha még egy kicsit köztünk marad, mindannyiunk 
örömére, akik eljártunk hozzá, hogy a nappali szoba nagy asztala mellett 
megvitassuk vele korunk dilemmáit. Gyerekeink is — az enyémek és 
öcséimé is — szívesen jártak hozzá és vidám, nevetős, fiatal feleségéhez, 
Rozikához; magukba itták ennek a rendkívül vendégszerető, tekintélyes 
ódon háznak a levegőjét, mely tele volt a múlt titokzatos fényeivel és az 
elfogadott ma bölcsességével.

Az egyre szelídebbé, csendesebbé, az egyre kedvesebbé és becsül
tebbé váló Imre nagybátyám életének hatvannyolcadik évében hunyt el. 
Nem tudott tétlenül élni, az ereje meg már fogytán volt. Méltó életmű
vet és sok fiatal, művelt embert hagyott maga után, akik neki köszönhe
tik iskoláztatásukat.

A mi világunk, úgy látszik, mégiscsak a saját farkába harapó kígyó
hoz hasonlatos. Kerek, és nincs neki vége ...

BURKUS Valéria fordítása

KONTRA FERENC

A NEM LÉTEZÉS KEZDETE

alakítás
és bizonyíték
a varázsló nem haragszik
túl kell kompenzálni a fogvacogtató együttlétet
és mert alakítás
lehet hogy tényleg beledöglik
a színház csillogásából rá is hull egy árnyék
ettől jobban létezik
a mindörökre szolgáló
másik színész
akit ugyanez az örvény sodor 
művének maradandósaga 
akár a buborék és vízfodor 
a tagadás szabadságából 
a tagadás kényszere tűnik elő 
mert jön a csend 
kérdező árnyak 
a csend tükör 
nehogy belepillantson
mert esetleg kiderülne hogy a tükörben senki sincs 
nehogy csend legyen egyetlen röpke percre is 
akkor kiderülhet valami 
az inga óriásit leng ki

(idézetek: Popper Péter: Színes pokol)

502



KOPECZKY LÁSZLÓ

ETŰDÖK ÍRÓGÉPRE

TE RONGYOS (IRODALMI) ÉLET!

Mitől tart a magamfajta álomkereskedő leginkább?
Attól, hogy hirtelen leáll a ringlispíl.
Süket csend támad odabenn, egy gondolat nem moccan.
Keser-savanykásán parafrazírozva az ismert mondást:
„NUNQUAM EST FIDELIS CUM (IM)POTENTE SOCIETAS!"
Zsenge parpírnyűvő korom óta babonás félelem gyötör: hogy az írói 

tehetség különleges ajándék, érthetetlen kegy, bármikor visszavehetik...
És azt is hittem: lemez vagyok. Ha mindkét oldalam lejásztam — 

kész, vége! ... Legfeljebb ismételhetem magam unalomig.
Később korrigáltam: nem lemez, hanem a lemezjátszó, s mint olyan 

a gramofon evolúcós folyamatát követem.
Elejével csak fel kellett húzni (fájdalom, düh), s máris csendült 

a nóta. Később, profizálódva, a yuke-boxnak megfelelően egy-egy érme 
bedobásával is mozgásba lehetett hozni.

Itt is kísértett mindenféle ijedelem.
Az öreg gramofon meg szokott akadni, hat-hétszer ismétli ugyanazt, 

s akkor nem veszik a nótát.
Nem a kudarctól féltem — azt halálában túlélt minden jelentősebb 

író —, hanem a csömörtől.
Költő pajtásom tezenéves korában elsötétülő ábrázattal nyilatkoz

tatta ki: „Kiégtem!"
(„Nem csodálom! — godoltam akokr. — M á r t íz  v e r s e  van!" )
És ezt a ,Jdógtemet" még tudta fokozni is:
„Sívó homok vagyok!"... „Holt-tenger"... „Csontjaim fehérle

nek" ... „ L e p u s z t u l t a m ! "
Engem — a kis kannibált — természetesen ez örömmel töltött el.
Irigy voltam, a sárgábbik fajtából.
Óra után az irodalomtanárnak mutogatta verseit, összedugták a fe

jüket, megtárgyalták ... ANALIZÁLTAK!
Hogy kívántam akkor, hogy engem is analizáljanak!
A temetőben ődöngtem, a téglagyári gödörbe bámultam órák hosz- 

szat, míg négy nyavalyás sort kinyögtem, de az ő elegáns stílusát, mon
danivalójának tömörségét, szemmel láthatólag csak ugattam.

Egy Ady volt szabolcskamihályságomhoz képest.
Csalódottan tapasztaltam azonban: attól, hogy látványosan elalélt 

örökre, még nekem nem megy jobban, ámbátor megdupláztam a jelené
seimet a temetőben és a téglagyári gödörnél.

Az öröm nem bizonyult tartósnak, kiderült, hogy csak tetszhalott 
volt, ismét begyulladt a kohó.

Előretörés részemről?
Ohó!
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(Később is fél kézzel el tudta kacsmami előlem a babért, pedig már 
rég kinőttem a téglagyári gödröt.)

Viszont — c'est la vicc! — elörököltem tőle a kiégést, holttengeri- 
séget.

Időről időre „lepusztultam" (ez tetszett a legjobban), s csak azért 
találtam magamra egykettő, mert kéznél voltam.

Sokszor tettem fel ezt a kérdést intim hanszálatra: „Mi értelme van 
az irodalomnak?"

A legtetszetősebb válaszom volt: Az, hogy én megélek belőle.
Nagyon szép válasz, sajnos, nem igaz.
Egész életem abban tellett: sokat írtam, hogy „írhassak" is egy ki

csit. (Dédelgetett téma és társai.)
A hatodik iksz felé közelítve engedhettem meg magamnak először 

azt a boldogságos negyven napot, amikor semmi mással nem kellett 
törődnöm, csak a regényemmel.

Micsoda lázas napok voltak azok!
Minden percét kiélveztem. Ügy szédelegtem árnyas kertünkben, mint 

egy részeg pállandó. Minden fejezet után felharsantak bennem a harsonák.
A regény természetesen megbukott, mint minden, amit nagyon sze

rettem. Tompa érdektelenségba süllyedt, kivéve a néhány fanyalgó sort, 
amelyet az adminisztratív sablon sugallt.

Ez volt az a pillanat, amikor én is szerettem volna megállítani a 
körhintát.

Nem sikerült.
Ez a menet — az életem — be van fizetve.
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URBAN JÁNOS 

DAJKÁLÓ ÁRNYAK
Az emlékezet, 
a valóság fintora, 
a legszebbtől féltett, 
ösztönerő tiltotta 
az érzelem felhevített 
mozdulatát; 
a cirógatás elkésett 
kiszolgáltatottság, 
szitokszó élvezet, 
önharc, kiengesztelés 
küzdelme elvétett; 
magára maradt látnok 
megszemélyesített 
aktusa találkozott, 
a földre borul ágyék 
dajkáló lendületében 
világváltó vágy ég
— tettért a végtelen —, 
pedig csak a beszéd 
vetkeztetett le velem.

MADÁRKA ÉBRED
A táj jámbor csendje 
még burjánzik, 
ártatlan bozót 
tárja szét szárnyait 
a szélnek, 
felebarátja felleg, 
szembesítő derű 
tekintetében 
lángoló szeretet, 
a vakondtúrásban

HŰVÖS FÉSZEK
A virradat a vörös nap 
alatt szárnyatlan maradt.

A madár csak összehordott 
táj, míg álmodott a magány.

Az érett, vad gyümölcsből 
csipegetünk szívós mérget.

A kert bolondos életet 
érlelt, hűvös szóval intett:

Az emlékezet visszanéz 
veled, a tolla éltemet.

A fészek langy melegében 
emléket ágyaz a végzet.

A szél alvó sárgarigó 
tetemén veszett szenvedély.

is lázadás az élet, 
amikor a begyes, 
buja madárka ébred, 
lesz, aki érte 
fegyvert ragad, 
s a cél jelzi: 
a duzzadó tavaszt, 
éles töltettel 
a testében.

SZERETET
Képzelet, 
ahogy a 
szeretet 
képzelhet.

Pillanat, 
ahogy az 
alkalmak 
elfutnak.

Lehelet, 
ahogy a 
jókedved 
ölelhet.

öröklét, 
ahogy a 
fehérség 
vaksefét.

Szótagom, 
ahogy a 
sóhajom 
sóhajtom.

Akarat, 
ahogy a 
kábulat 
megmutat.

Jelenem, 
ahogy a 
szívemben 
szerelem.

Tapintat, 
ahogy az 
áhítat 
tapinthat.

Felelet, 
ahogy a 
testedet 
értelmezed.

Kísértet, 
ahogy a 
teremtett 
végzeted.
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KÉZFOGÁSOK

VOJISLAV DESPOTOV

GYORS NYÚL LASSÚ MÁRTÁSBAN

Egy sárga boríték Velencéből.
Vizet, levegőt, tűzet és földet rég láttam. 
Most itt az alkalom, hogy lebetegedjem, 
harcaba kell szállnom a valósággal.
Valami tisztviselő lehetek éppen 
bárhol e planétán.
Városaink a természet darált belsőrészeire 
hasonlítanak.
Nem megfelelő alkalom ez arra, 
hogy önző legyek,
de kiszámítottam, hogy 160 évig fogok élni — 
lehet, hogy számításomba hiba csúszott. 
Sétálok kéziratommal a városban, szél fúj. 
Tegnap ebédre hívtak
mint írót és egyáltalán mint éhes embert:
gyors nyülat tálaltak lassú mártásban.
Mindezt egy leányzó teszi,
származását tekintve szakácsnő,
akinek szép dolgokat meséltem könyvekről és
írókról.
Naponta mérget főzne nekem, ha rájönne, 
mennyit hazudtam neki.
Jó lesz az új művészet, 
elfogyott a papír.

HA NEM CSALÓDOM

Ha nem csalódom, 
már 2490 éve annak, 
hogy Xenophanész 
időszámításunk előtt 513-ban 
feljegyezte: 
immár 67 esztendeje 
bolyongok gondolataimmal 
a hellén földön.
Amikor elindultam,
25. évemet töltöttem be, 
ha nem csalódom.

FÜLÖP GÁBOR fordításai

AZ ÉLET FÉRJE

A nyelv és a nyelv anyukája 
elutazik a Mediterránra. 
Megnézik
a fotórombolt katedrálisokat, 
napoznak
a kék egecske alatt.
Az élet férje 
kitagadott szócska, 
melynek légy se ártana, 
most magára maradt — 
vacsoraként a költőnek.
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ÖRÖKSÉG

Dr. JAN KMET

KÍSÉRLETRE ÖSZTÖNZŐ MŰVEK
VLADIMÍR HÚRBAN VLADIMIROV SZÜLETÉSÉNEK SZÁZÉVES 
ÉVFORDULÓJÁRA

Amikor egy olyan jelentős alkotói egyéniség születésének százéves évfor- 
nulójára emlékezünk mint amilyen Vladimir Húrban Vladimirov, a 
Stara Pazova-i születésű, a két világháború közötti első évek drámairo
dalmának vezető egyénisége, várható volna, hogy a megemlékezés első
sorban irodalmi munkásságán, művészi értékek újraértékelésén és idő- 
szerűsítésén alapuljon. Alkalom kínálkozik, mai színpadaink követelmé
nyeinek megfelelően, drámáinak nélkülözhetetlen időszerűsítésére. Ám 
mindez ebben az esetben nem volna elégséges, nem is volna célravezető, 
nemcsak azért, mert terjedelmes opusának valódi ismerője kevés, hanem 
azért is, mert kortársainkat éppen személyisége köti le, az a megjelenés, 
ahogy szükségszerűen elfogadtatta magát ebben a mi, valamikori vajda
sági, nem túl bizalmas környezetünkben. Történelmi szempontból éppen 
a század eleji falusias vidék jellemző környezete ragadja meg sokak fi
gyelmét, amely alkotómunkájának és szellemének adott nekibuzdulást, 
hogy megalkossa azt, amit létrehozott, tartósan bevitt a vajdasági szlo
vák kultúrában.

A vajdasági szlovákok kultúrájában Vladimir Húrban Vladimirov 
nagy, már azért is, mert éppen a drámával foglalkozott legsikeresebben, 
a szinmű és a színház pedig a múlt század hatvanas éveiben több volt, 
mint közönséges irodalom és színpad: ez náluk a haladásért vívott harc 
eszköze, önigazolás és szellemi emancipáció volt. Saját nemességük és 
társadalmi hatalmi központok híján, a mi falusi környezetünk éppen a 
drámai és színházi aktivitás segítségével igyekezett elszakítani magát 
az ortodox és sablonos, akkor már jól szervezett evangélikus egyházkö
zösségek hatalmától, amelyek abban az időben szabványosan és elég se
matikusan gondoskodtak az iskoláztatásról, a közoktatásról, az általános 
kultúráról, így az irodalomról is.

A petrőci színház színészeinek és színésznőinek felejthetetlen alakítá
sai ösztönözték szerteágazó tevékenységre többek között Vladimir Húr
ban Vladimirovot is. Jelenleg is minden itteni kultúrált szlovák, akiben al
kotói ambíciók élnek, önmagától fog hozzá valamilyen színházi munká
hoz vagy drámai tevékenységihez. Ezért nem csoda, hogy amatőrszínhá
zaink életében a viszonylag kisszámú szlovák színjátszó együttesek sok 
tekintetben elöl járnak, példát mutatnak. Csak az 1981. évben kivételes 
eredményeket értek el Pancsován a kisszínpadok szemléjén, Belgrádban 
a BROMS-on, Kulán a szerbiai, Trebinjén pedig a jugoszláv színházak 
versenyén, Szkopjéban, a Kis nyitott színház elnevezésű fesztiválon vi
szont nemzetközi sikert arattak a San Franciscó-i, párizsi és barcelónai 
színtársulatok vetélkedőjében. Az újvidéki Kisszínpad nevű szemlén si
keresen felveszik a versenyt a Ljubljanából, Dubrovnikből, Belgrádból 
és máshonnan érkezett városi, majdnem hivatásos társulatokkal.

A vajdasági szlovákok számára a dráma nemcsak egy lehetőség saját 
kultúrájuk jellegzetességeinek kifejezésére, hanem hagyományos módja 
a demokratikus népi kultúra terjesztésének. Közvetlenségével sokban hoz
zájárult ehhez Vladimir Hunban Vladimirov, vagy rövidítve VHV vagy 
VeHaVe. Indokolt, hogy teljes neve helyett ezt a jeligeszerű álnevet hasz

507



náljuk, amely három betű változataiból áll, mert ezeket ő 120 különféle 
grafikai és mértani változatban készítette el. Ez egyébként egy asztero- 
nima, amely nevének, családi nevének és apja nevének kezdőbetűiből te
vődik össze, ám VHV ebben a sajátos kombinációban néha mint „uHu" 
szerepel, amelyben a v betűt a közeli u betűvel helyettesíti, de sok eset
ben szerepelnek a v betűk helyett kis háromszögek, a H helyett négyze
tek, távlati képben ábrázolt kockák, rombuszok vagy egyéb szimmetri
kus rajzok. Mindez mutatja, hogy benne, a homo ludensben van valami 
szelíd állatra jellemző játékosság, szereti azt, ha történik valami, szeret 
kombinálni és építeni. Ez egyben jó előfeltétel és ajánlás a drámával 
való foglalkozásra.

Még valami: VHV már mint drámaíró született, aki a környezeté
ben élőket állandóan játékra ösztönözte, a valóságot tréfává, a látszatot 
káprázattá változtatta. Alkotói önbizalma kiskorától kezdve érett koráig 
olyan finom árnyalatú és törékeny, hogy állandóan alkalmat keres az 
önbizonyításra, majdnem úgy, mint ahogy a színész a nyíltszíni tapsot 
várja.

Az önigazolásra még inkább szüksége volt 1903 után, amikor drá
máival jelentkezett^ de különösen 1906-ban, amikor Stara Pazován be
mutatták Hriech (Bűn) című drámáját, amelynek nemcsak írója, hanem 
rendezője és főszereplője is volt. Ekkor alakult meg Pazován a Szovák 
Népi Olvasókör (Slovenska pospoltá čitarefi), ahova ő ezzel a kézirattal 
és ezután minden alkalommal, ahogy a darabot megírta, beszaladt, hogy 
legjobb barátai és ismerősei körében felolvassa a szöveget — saját gra
fikai jeleivel megjegyezve azokat a részeket, amelyeknél a hallgatóság 
bármilyen módon reagált —, minél megbízhatóbban ellenőrizze, hogy a 
színmű tetszik-e a közönségnek vagy sem. A petrőci gimnáziumban is sze
rette felolvasni drámáit, sőt 1926Í>an a Ljudevit Štúrról szóló drámájá
nak részletét, a Miletic-ünnepségek előtt, az újvidéki Szerb Maticában 
szerb barátainak, Homo sapiens c. drámáját Újvidéken a szlovákoknak, 
azután a szlovákiai Martinban, Trencsénben és Pozsonyban olvasta fel. 
Ez azt jelenti, hogy mindenütt kellett találnia jóhiszemű embereket, 
„önkénteseket", akik hallgatták, biztatták és dicsérték alkotásait.

Azt lehetne mondani, hogy drámaszövegeivel mint író egyszerűen 
ráerőszakolta magát a hallgatókra. Van azonban az éremnek másik ol
dala is. Társaságszeretetével, a dráma iránti szeretetének népszerűsíté
sével egy olyan kulturálisnművészeti légkört teremtett, amely sok ember
rel megismertette az irodalmi művek értékelésének lényeges kérdéseit. 
Elegendő, ha párhuzamot vonunk a későbbi néphős, Jankó emelik kibon
takozó munkássága és VHV alakuló alkotói tevékenysége között. Mind
ketten a Stara Pazova-i Szlovák Népi Olvasókörben dolgoztak, így nyo
mon követhető a Stara Pazova-i Szlovák Nemzeti Otthon felépítése ér
dekében 1928-ban kifejtett tevékenységük, majd a harmincas években az 
Olvasókörben folytatott kulturális, művészi és közéleti munkájuk, amely 
a Jugoszláv Kommunista Párt irányvonalát igyekezett népszerűsíteni a 
széles tömegekben. így teljesebben és jobban át tudjuk tekinteni mun
kásságuk jelentőségét és hatását.

VHV, jóllehet egészen 1950jben bekövetkezett haláláig mint evangé
likus lelkesz működött Stara Pazován, életének egyes szakaszaiban, sőt 
egyes alkotásaiban is igen közel állt a leghaladóbb szlovák rétegek gon
dolkodásmódjához és felfogásához. így a gazdasági válság nehéz éveinek 
vége felé a Dive husi (Vadlibák) c. drámájában, amelyet 1933-ban adtak ki 
Petrőcön, elítéli az erkölcsi gátlástalansgágot, a régi Jugoszlávia uralkodó 
köreinek munkásellenes magatartását. A főszereplők az uralkodó rend
szer tipikus és jól karikírozott alakjai: a cinikus vagyonos ember, aki 
nyugodt lélékkel kijátszotta az agrárreform intézkedéseit, és így megőrizte 
nagybirtokát; a járási elöljáró, aki azon gondolkozik, miképpen hízelegje 
be magát a kormánynál és az udvarnál; a bürokrata bíró, aki csak pa
ragrafusokban gondolkozik és beszél; a képiveselő, aki tudatosan szegi 
meg azokat a rendelkezéseket, amelyekre ő maga is szavazott; a talpnyaló 
jegyző, aki mindent jóváhagy; az emigráns orosz hercegnő, akinek a 
legfőbb gondja az, hogyan játssza az előkelő, nagyvilági hölgyet és más
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hasonló alakok, akiket legjobban a forradalmi munkásmozgalom fejlő
dése aggaszt, ezért mindenütt és mindig a kommunistáktól rettegnek és 
a boszorkányüldözések stílusában a kommunistaellenes üldözést saját 
céljaik elérésére használják fel.

Ez a színpadi mü nem tartozik sem a remekművek, sem az ismer
tek közé, nem is játsszák gyakran, ideológiai jelentősége mégis vitathatat
lan, különösen az író említett társadalmi közlékenységét figyelembe véve, 
túlnő Stara Pazova helyi keretein, éppen úgy, mint ahogy VHV érdeklő
dése is túljut a szlovák dráma keretein. Ha elfogadjuk azt az állítást, 
hogy VHV drámai munkássága tetőfokát 1912 és 1926 között érte el, akkor 
fejlődésének azt a szakaszát, amely 1903-ban kezdődik, figyelemmel kí
sérhetjük az Újvidéken 1902-től havonta megjelenő Dolnozemski Slovak 
című folyóiratban. Ugyanebben az évben kezd működni Bácspalánkán a 
szlovák amatőr-színház, a következő évben pedig Stara Pazován, 1904-ben 
Kulpinban és Újvidéken, 1905-ben Kiszácson, 1906-ban Pivnicán, Lakićon, 
Szilbáson; az első világháborúig pedig Slencán, Gložnanban, Kovaéicán 
és Ilokon is, és ezzel a szlovák színházi élet Vajdaságban, VHV munkás
ságának tetőfokán, önállósult.

Enneik alapján világos VHV viszonyulása a Stara Pazova-i Népi Ol
vasókör kulturális tevékenységéhez, sőt a vajdasági szlovák amatőrszín
házak fejlődéséhez is, amely mindkét részről ösztönző és egymáshoz kap
csolódó volt. Mindez azonban nem tárja fel kellő mértékben sem VHV 
markáns alkotói személyiségét, sem szerteágazó és gazdag drámai opusát.

Kivaló családi feltételek tették lehetővé, hogy drámaírói munkássága 
kibontakozzék. Nagyapja, Jozef Miroslav Húrban, ismert író. Apai nagy
bátyja, Svetozar Húrban Vajanski, abban az időben a legismertebb és a 
legnagyobb befolyású szlovák újságíró és író, anyja Ljudevit Stur fivé
rének a leánya volt, nagybátyja, Svetozar vagy Sveto Húrban (1909—1933), 
akárcsak ő, színházi ember volt, fiatalkorától színész, a petrőci gimná
zium tanulója, 1926-tól 1928-ig a belgrádi színiiskola abszolvense, az új
vidéki Szerb Nemzeti Színház tagja, majd a pozsonyi Szlovák Nemzeti 
Színház kiemelkedő tagja 1933-ig, amikor is fiatalon, 24 éves korában, 
egy zimonyi látogatás alkalmával a Dunába fulladt. VHV egyetlen nővére, 
Ljudmila Hurbanova (1878—1969), a pazovai szlovák színház vezető szí
nésznője volt annak alapításától, 1903-tól szorgalmas és rendszeres kró
nikás, a Szlovák Népi Olvasókör és a pazovai nőegylet aktivistája, külön
böző álnevek mögött rejtőzködő írónő, aki két egyfelvonásost is írt, ame
lyeket Pazován kívül más vajdasági amatőrszínpadokon is bemutattak.

VHV már mint kisfiú, akit a család gondosan óvott és nevelt, 
szórakoztatóan keményfejű volt; legszívesebben a falusi gyerekekkel ba
rátkozott. Tizenhat éves korában kortársaival, fiúkkal és lányokkal, vala
milyen cirkuszi számokat adott elő, szimbolikus életképeket, amelyeket 
az „élőképek gyűjteményének" nevezett. Nyolcéves korábban akkora kény
szert érzett az írásra, hogy apja családi folyóiratot indított Mravec 
(Hangya) címmel, amelynek huszonnégy száma jelent meg. Az újvidéki 
Szerb Nemzeti Színház ritka vendégszereplése számára különleges ese
mény volt, olyannyira, hogy a vendégszerepléseket követően saját cso
portjával, a zömmel gyerekekből álló közönség előtt, otthon, a hambár- 
ban vagy a parókia nagy udvarán improvizált színpadon utánozta mind
azt, amit az igazi színpadon látott. Viszonzásul a falusi kortárs és jóba
rát, Miško Slančik, érdekes falusi történeteket mesélt neki. Egy ilyet 
Chvastavi Vudia (Dicsekvő emberek) címmel — igaz, csak 54 sorból állt
— a tizennégy éves VHV és Slančik 1898-ban ki is adott Stara Pazován.

VHV a három befejező gimnáziumi évet Zágrábban töltötte. Ez 
alatt az idő alatt igényesen vezetett naplójába 160 színházi látogatást 
jegyzett fel, ami azt jelenti, hogy évente több mint ötven alkalommal volt 
színházban. Amikor később, 1932-ben a kritikusak lekicsinylőén azt írták 
róla, hogy pazovai magányában mint drámaíró hátrányos helyzetben 
van, mert el van vágva a városi, modem színházi élettől, VHV büszkén 
bizonyította nekik, hogy a zágrábi színházi előadások mellett 18 alkalom
mal volt a belgrádi Szerb Nemzeti Színházban, 17-szer járt hét bécsi 
színházban, 14 alkalommal a pozsonyi színházakban, ezenkívül Újvidéken,
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Pesten és Szlovákia egyes városaiban is látogatta a színházakat. Mind
emellett egyszer sem mulasztotta el megnézni az újvidéki és belgrádi 
hivatásos színházak előadását, amelyek mintegy 120 alkalommal vendég
szerepeitek Pazován. Látóköre valóban nem korlátozódott a számára 
kedves, de kissé hagyománytisztelő petrőci szlovák amatőrszínház látoga
tására. Később, 1940-ben, egy cikkében, amely Muzička abeceda (Zenei 
ábécé) címmel jelent meg a petrőci Naš život (Életünk) c. folyóiratban, 
alapvető ismereteket nyújtott a legelismertebb európai operaházakban 
előadott operákról.

VHV fő és legjobb drámái — a háromfelvonásos Záveje (Hótorla
szok) 1912-ből, az ötrelvonásos Zem (Föld) 1926-ból — mintaszerű paraszt
drámák amelyeket elsősorban a falusi közönségnek szánt, kizárólag fa
lusi alakokkal és eseményekkel. Ezekben azt az életet mutatja be, amely
ben ő is élt, és azokat az alakokat ábrázolta, amelyeket személyesen is 
kitűnően ismert. De amíg Fenko Urbanek ezt az életet édeskés melodrá
mának látja, Jozef Gregor Tajovski pedig saját realisztikus irodalmi stí
lusában és modorában vonja le a társadalmi következtetéseket, VHV 
még egy lépést tesz az igazság felé, amikor felveti a falusi élet létkér
déseit, amelyek a társadalmi osztályrétegeződés következményeképpen 
mindinkább kiéleződtek. VHV ezekben a falusi összetűzésekben és ellent
mondásokban következetesen és etikailag emelkedetten mindig a kizsák
mányolt szegények oldalán áll, és kigúnyolja a dölyfös falusi gazdagok 
fösvénységét és erkölcstelenségét.

Ilyen gazdag a Hótorlaszokban Brezovski, a Földben Botár. Mind
ketten, könnyelmű vérüktől hajtva, arra törekszenek, hogy még jobban 
gyarapítsák birtokukat, ugyanakkor rettegnek utódjuk és örökösük miatt. 
Áz utód hiánya szétrombolja kapzsiságuk értelmét és felveti a kérdést: 
miért is van ez a kíméletlen rohanás, amikor nincs kire hagyni az össze
harácsolt vagyont?

A Hótorlaszok c. drámában (melyhez VHV 1945*ben még három lát
ványos előjátékot írt, minden felvonás elejére egyet-egyet) az említett 
kapzsiság áldozata a gyenge, beteges és boldogtalan Katusa, a nem saját 
hibájából meddőn maradt menyecske, akit durván elkergetnek a háztól. 
Ezután a törvényes férj új, értékesebb és termékenyebb nőt talált. Az 
sem volt baj, hogy ezt a lányt a férj apja nemrégiben még egyik szolgá
jához akarta férjhez adni. A Földben már két tragikus áldozata van a 
telhetlenségnek. Az egyik Botár beteg felesége, akitől a férj megtagadja 
a gyógykezeléshez szükséges pénzt, emiatt az asszony korán meghal. A 
másik pedig leányuk legjobb barátnője, akit vagyoni és osztályfüggőség 
alapján kegyetlenül elszakítanak szerelmétől. Ezek mellett a drámában 
még sok az eltaposott, megalázott vagy tönkretett szereplő.

E dráma címe több értelmű. A föld itt a szántóföld, a kert, a sír- 
hant, a kút, de a fiatal nő is, aki tavasszal szintén szomjas, vagy termé
keny, vagy meddő marad. A föld a vagyont, a biztonságot jelenti, mene
dékül szolgál a gazdagoknak, akik rendelkeznek vele, szerencsétlenség és 
végzetes sors a földnélkülieknek.

Hasonlóan, jelképes jelentése van a Vinica zri (Termő szőlőtökért) 
dráma címének is, mert ősszel, amikor a földművelő egész évi szorgalmá
nak gyümölcsét leszüreteli, eljön az ideje annak is, amikor számot kell ad
nia saját felelőtlen viselkedéséről, a különböző becstelenségekről, ame
lyeknek leginkább azok a szereplők vannak kitéve, akik elváltak vagy 
elidegenedtek az egészséges falusi kollektívától. Ebben az esetben ez egy 
lány, aki Belgrádban szolgáló, „elurasodott", mert elszokott a mezőgazda- 
sági munkáktól, de ilyen a lelkiismeretlen írnok, a hazug, a nőcsábász, 
a csavargó is.

Az ilyen különleges alakok mind sűrűbben fordulnak elő VHV szó
rakoztató, pszichológiai, kísérleti, szalon- és egyéb drámáiban és drámai 
kísérleteiben. Igen gazdag fantáziája és erős hajlama, néha szemfényvesz- 
vesztő adottsága és belső ingere volt ahhoz, hogy valamit kigondoljon, 
hogy a felnőtt embereket is ugyanúgy szórakoztassa, mint gyermekkorá
ban a fiúkat és lányokat a Stara Pazova-i hambár-színházban. Ilyen alakja
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például a kicsit ütődött feltaláló, a reklámügynök és egy illető is, aki a 
meddőség elleni csodaszerét nagy mennyiségben készítette olyan házas
párok számára, amelyek késégbeesésükben nem válogatják az eszközöket, 
hogy átkozott bajuktól valahogy megszabaduljanak. A Pekná nová málovaná 
kolíska (Szép, új és tarka bölcső) című látványos parasztoperettben eleve
nednek ők meg. VHV másik hasonló parasztoperettje a Napitak lásky (Sze
relmi báj ital), amelyről tudnivaló, hogy milyen bajok orvosolhatók vele.

VHV sok és sokféle drámát írt. Számuk meghaladja a hetvenet, eb
ből húsz teljes estet betöltő. Mégis, több a villámtréfa, egyfelvonásos, rá
diódráma, jelenet, életkép, de még az olyan drámai szöveg is, amelyet ő 
maga „hangosfilmvázlat”, „szólásmondás egyfelvonásban", „rádiójelenet", 
„forgatókönyv-töredék" elnevezéssel ületett. Ezzel jelentősen megelőzte a 
korszerű drámai művek rétegeződését, így sokkal inkább nevezhető mo
dem drámaírónak, mint a háború előtti és a két háború közötti időszak 
alkotójának. Különösen érdekesek kísérleti, általános emberi témájú mű
vei, mondjuk a történelmi őskorban játszódó Homo sapiens c. dráma 
amelyben meztelen alakokat vonultat fel; vagy az S. O. S. (Spolok obrodje- 
nych svatych =  Újjászületett szentek szervezete), amelyben megrögzött val
lási fanatikusok igen szuggesztívan végeznek borzalmas szertartásos moz
dulatokat. A Ch. Ch. Ch., azaz a Chemtcké chránenie charakteru (A jellem 
megőrzése vegyi módszerrel) c. drámában valamilyen állandó hatású vegyi 
kezelést alkalmaznak.

A bűnös lelkiismeret és a tompa féltékenység köti össze az embere 
két a Zámka škripi (Nyikorgó zár) című, igen összetett, ám mégis gyakran 
előadott drámában, amelyet 1941*ben írt.

Az írónak nem volt egyszerű az ilyen összetett lélektani kombináció
kat beleépítenie akár a realizmus felé hajló, falusi életet ábrázoló drá
máiba, akár történelmi darabjaiba vagy nemzeti érzelmű, hazafias utalá
sokat tartalmazó műveibe. Nagy barátjával, Štefan Króméryvel, aki mo
dem irodalomtörténész és kritikus, ugyanakkor a legjobb szlovák irodal
mi folyóirat, a Slovenské pohl'ady főszerkesztője volt, igen sokszor vitat
kozott arról, hogy miképpen lehet összekötni azt, ami népi, hagyományos, 
azzal, ami nagyvilági, korszerű, nemzetközi és általános emberi, és mindezt 
úgy, hogy egy teljes, nagy mű jöjjön létre.

Származása és a gazdag családi hagyományok miatt VHV-t a háborúk 
közötti időszak szlovák irodalmi áramlásaiban, igaz, kicsit erőltetetten, 
a tradicionalisták közé sorolták. Maga sem tudott ellenállni az első, há
ború utáni, nemzeti felszabadulás eredményezte lelkesedésnek és annak, 
hogy — a nyilvánosság elvárásaival összhangban — mint ismert író eleget te
gyen hazafias kötelességének, amelyből történelmi drámái és dramatizációi 
születtek. Ezekben azonban egy másodrangú VHV van jelen, aiki a Trenč- 
janski Matuš c. dráma sikertelensége miatt hasztalan panaszkodott Krč- 
mérynek, mondván, hogy testvéreinknél, a szerbeknél és a horvátoknál 
számos hasonló, lendületes történelmi drámát látott, amelyekben még 
több a túlzás és a naivitás, mint az ő ilyenfajta drámáiban, ám azok mégis 
sikeresen szolgálják céljukat: a nemzeti ébredést és a nemzeti érzések fej
lődését.

Nézete azonban helytelen volt, mert a patetika nem tartozott kifeje
zési módszerei közé. Akkor nagy ő, amikor kigúnyol, rombol, abszurdumig 
szövi a cselekményt, nem pedig amikor dicsőít. Ezt ritkán tette. Ezért, és 
az említett okok miatt is, drámai opusa nemcsak gazdag és szerteágajó, 
hanem sokszor egyenetlen, befejezetlen. Tíz-egynéhány, meg ma is játszott 
drámája mellett számos műve figyelmet érdemel, ha másért nem, hát 
azért, hogy újabb kísérletekre ösztönözzön. A kísérletezésre — termékeny 
és alkotó élete alatt — maga is hajlamos volt. Ennek a termékeny és gaz
dag alkotói életnek adózunk most elismeréssel, annak tudatában, hogy 
művei nagyon sok jelenlegi színházi, színpadi és drámai törekvésbe, té
velygésbe, új utak keresésébe beépültek.

SZEBASZTIAN URBAN Katalin 
fordítása
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BARANYI ANNA

ERŐTELJES SZÍNVILÁG
NYOLCVAN ÉVVEL EZELŐTT SZÜLETETT MILOŠ BABIC

Miloš Babic 482 alkotásból álló hagyatékát özvegye, Sarina Babié ajándé
kaként őrzi a szabadkai Városi Múzeum. A hagyaték 1978-ban került a 
múzeumba Gajdos Tibor közbenjárása által. A gazdag gyűjtemény Miloš 
Babié minden alkotói fázisába betekintést nyújt, így képviselve van a 
legkorábbi és legértékesebb aktivista, konstruktivista ciklusától kezdve 
a szociális tematika, majd a pointilista módon felfogott alkotások s 
végül az utolsó, dekoratív, „játékos körök" fázisa. Ebben az évben, Mi- 
loš Babić születésének nyolcvanadik évfordulóján, a múzeum váloga
tást mutat be a hagyatékból, amely felöleli Babié alkotói tevékenységé
nek minden fázisát. Meg kell említeni, hogy már 1981-ben bemutatásra 
került, először Belgrádban, majd Szabadkán, Babié konstruktivista cik
lusa a Miloš Babic tíz képe kiállítás keretében, amelyet Irina Subotić, 
a belgrádi Nemzeti Múzeum custosa dolgozott fel. A tárlat Babic ipar- 
művészeti munkásságát is bemutatta, amely szoros kapcsolatban van a 
húszas, illetve harmincas években keletkezett konstruktivista festményei
vel. Iparművészeti alkotásait a belgrádi Iparművészeti Múzeum őrzi.

Miloš Babié 1904. szeptember 26-án született a magyarországi Új
szegeden. Az Újszegeden befejezett polgári iskola után, 1918-tól 1921-ig 
az iparművészeti iskola belsőépítészeti szakára járt. 1921-ben szüleivel 
Szabadkára költözött, s itt cégtáblafestői és más iparművészeti munkák
kal foglalkozott. 1923-ban Belgrádba ment, s ott élt élete végéig, 1968-ig. 
Gyakori látogatója volt az Oto Bihalji Merin vezette Futur iparművé
szeti műteremnek, majd a Petar Dobrovié által a Kolarac Népegyetemen 
1934-től 194frdg vezetett figurális rajztanfolyamon bővítette tudását.

Munkásságát elemezve legtöbb figyelmet érdemel a 11 fennmaradt 
festményből álló konstruktivista ciklusa, melyeket Irina Subotic az 
1937-ben és 1956-ban rendezett kiállítások katalógusai, valamint a Miloš 
Babić özvegye által hátrahagyott lista alapján azonosított. Ide tartozik 
a Légi szárazföldi manőver (olajfestmény vásznon, 178,5X127 cm, ielzés 
nélkül), Rakétaállomás vagy Metropolis (olajfestmény vásznon, 143X82 
cm, jelzés nélkül), Harcos (olajfestmény vásznon, 113x142,5 cm, jelzés 
nélkül), Diktátor (olajfestmény vásznon, 79x104 cm, jelzés nélkül), A 
béke lobogója (1930, olajfestmény vásznon, 213x148 cm, jelzés nélkül), 
Ej jel-nappal tartó munka (olajfestmény vásznon, 149x93,5 cm, jelzés 
nélkül), A sátánok álma vagy A háború látomása (olajfestmény vász
non, 313x214,5 cm, jelzés nélkül), Pilóták (olajfestmény vásznon, 45x57,5 
om, jelzés fent balra: Babitoh), Antikrisztus munka közben (olajfestmény 
vásznon, 172x140 cm, jelzés fönt jobbra: Babitch), Antikrisztus a szen
télyben (olajfestmény vásznon, 138X95 cm, jelzés nélkül). A felsorolt 
képek — az Antikrisztus a szentélyben kivételével, melyet a belgrádi Nem
zeti Múzeum őriz — a szabadkai Városi Múzeum tulajdonában vannak. 
Ide kell még sorolni A béke lobogója (tussal és temperával kombinált 
akvarell, 44,5x32 cm, jelzés nélkül) alkotást is, amely Sarina Babié sze
rint 1926-ban keletkezett.

A felsorolt képek keletkezésének idejét nehéz pontosan megállapí
tani. Irina Subotié feltételezi, hogy „viszonylag rövid időszakban kelet
keztek, 1930-tól az 1936-ban és 193%ben megrendezett kiállításukig, ami
kor Babic már rendelkezett olyan tematikai és technológiai ismeretekkel, 
hogy magáévá tudta tenni a modem művészet bizonyos tapasztalatait, 
amire egy évtizeddel azelőtt még nem volt képes. E feltételezést támasztja 
alá az is, hogy az e század harmadik évtizedének végén és negyedik év
tizedének kezdetén alkotott és különféle folyóiratokban megjelent ipar
művészeti alkotások is ugyanezeket a tulajdonságokat, ugyanazt a mo
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dem, dinamikus szellemet és az akkoriban annyira korszerű aerodina- 
mikus vonalakat örökítik meg".1 Bizonyos azonban, hogy Miloš Babić 
művésszé érésének kezdeteit Újszegeden kell keresnünk, ahol éppen akkor 
járt az iparművészeti iskolába, amikor a magyar aktivisták forradalmi 
elképzelésektől fűtve alkottak. Irina Subotić is megjegyzi, hogy „Babic 
szabadkai ismerősei révén, vagy Szegeden való tartózkodásakor értesül
hetett a magyar aktivista művészek tevékenységéről” .2 Amennyiben pár
huzamot húzunk az aktivisták és Babić felfogása között, akkor bizo
nyossá válik: ismeretes volt számára az említett képzőművészeti irányzat. 
„Az aktivista művész célja az agitáció, eszköze a háború előtt kialakult 
modern irányzatok szintéziséből kialakított egyszerű, harsány szín- és 
formanyelv.”3 Miloš Babić célja az emberiséget a háború borzalmainak, 
valamint a technológiai korszak előretörésének fenyegető veszélyeire gör
csösen figyelmeztetni igyekvő látnoki ilhetettségű ciklusának megvaló
sítása. Kitűzött céljának művészi valóra váltásához felhasználja a kubiz- 
mus és a futurizmus tapasztalatait. Színvilága tiszta és erőteljes. Babić 
közel állt Kassák Lajos és Hevesy Iván felfogásához, amit igazol a fest
ményhez és a plakáthoz való hasonló viszonyulása. Kassák Lajos A plakát 
és az új festészet című, a Ma folyóiratban 1916-ban megjlent írásában 
megjegyzi, hogy a jó plakát mindig agitál, de lényegében véve sohasem 
korlátok közé szorított. Mert a jó plakát tisztán művészi termék, s fenn
tartás nélkül éppúgy képzőművészeti alkotásnak tekinthető, akárcsak 
egy tájkép vagy portré.4 Továbbá Hevesy Iván Az új plakát (Ma, 1919) 
című írásában megállapítja: „Az új festészet monumentális, demonstratív 
és aktív, drámai erejű és egyszerűségű, csak ki kell mennie az utcára, 
hogy plakáttá legyen.”5 Ezek a célkitűzések jelen vannak Miloš Babić 
festészetében is. A béke lobogója című festményt plakát formájában is el
készítette, s részt vett vele a Népszövetség 1930-ban Genfben megrendezett 
nemzetközi pályázatán.

A konstruktivizmus jegyeit megtalálhatjuk Babićnak a geometriai 
rend iránti hajlamában. A Diktátor és a Pilóták című festményeit is 
határozottan differenciált geometriai síkokból építette fel. A geometri- 
kusságot koilorisztikus effektusokkal hangsúlyozza, s ezzel építészeti jel
legű gondolkodásra és témafeldolgozásra utal.

Babic hirtelen szakított a művészeti kifejezésnek ezzel a modem 
és dinamikus formájával. 1937 után érdeklődése a szociális témák felé 
fordult. Meg kell említeni, hogy a szociális tematika már 1932̂ ben jelent
kezett festészetében, tehát a konstruktivista szellemben alkotott festmé
nyekkel egyidejűleg, hogy aztán érdeklődésének középpontjában álljon 
mind a második világháború alatt, mind a szocialista realizmus idején. 
Babić e műveiben eltért az iparművészetben szerzett tapasztalataitól. Szín
világa is változik, a tiszta és erőteljes színek komorakká és sötétekké 
válnak.

A realisztikusan felfogott, szociális témákkal párhuzamosan pointi- 
lista szellemben is alkotott. De nemcsak a kritika, hanem maga Babić 
is érezte, hogy a pointilista festészeti stílus többé már nem időszerű, 
így 1948-ból származó pointilizmusa a tájképhez való szabadabb hozáal- 
lássá fejlődik, ami tulajdonképpen átmenetet képez abba a fázisba, ame
lyet maga a művész „játékos körökének nevezett el, s amely az ötvenes 
évek elején keletkezett. Többnyire gazdag koloritú, pasztelltechnikában 
készült tájképeket alkotott, de némelyikből hiányzik a harmónia és a 
kifinomultság. A művész kifejezetten dekoratív módon fogja fel témáit: 
kanyargó színes vonalak sokaságából tájképek, parasztportrék, a nép 
életéből vett motívumok bukkannak elő. A vidám, könnyed tájképek 
abban különböznek egymástól, hogy az egyiken a táj van előtérben, a 
másikon pedig a tájban levő emberek dominálnak. Babić gyakran uta
zott Szerbiába és Vajdaságba, s a kínálkozó motívumok megismerése 
érdekében mindenütt hosszabb időt töltött. így keletkeztek ciklusai: 
$umadija, Szerbia, Vrnjačka Barija, čačak, Vajdaság, Bácska, Szerémség, 
Bánátf Zenta. Ezeken a festményeken merészen alkalmazza az alapszínek 
kombinációit, melyek intenzitását a színes felületek szervezésének mód
jával fokozza. Az egyszínű háttér is csak hangsúlyozza a motívum kolo-
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risztikus gazdagságát. Színei élénken előtörők, sokszor azonban összhang 
nélküliek a háborútól a haláláig alkotott több képén.

Az említett témák mellett 1957-ben keletkezett a Belgrádi vásár 
című ciklus (a hagyatékban nyolc pasztell van belőle), ahol a motívum
hoz festészetileg szabadabban közelít. Hasonló hangulatban készült a 
Gyárcsarnok Zeieznikben című pasztellje is.

A hatvanas évek kezdetén ecsetvonásai apróbakká, minuciózusán 
kidolgozottakká válnak; az évtized végén aztán a tájkép-téma tetőfokára 
hágott: a mozdulatok egyre szélesebbek, nyúltabbak, indulatosabbak, 
erőteljesebbek. E képek valószínűleg a művész súlyos lelki állapotának 
tükörképei: szinte megszállottan és mély rezignáltsággal ismételte kör
körös mozdulatait, melyek egyre távolították a téma objektív megközelí
tésétől.

A hagyaték a különböző technikákkal készült festmények mellett — 
olaj vásznon és kartonon, tempera, akvarell, pasztell — rajzokat is tar
talmaz, amelyek az 1939-tól 1950-ig terjedő időszakból származnak. Ce
ruzával, tussal vagy krétával készültek, s keményen vezetett vonalak jel
lemzik őket, melyek gyakran apró mozdulatokból tevődnek össze.

Miloš Babić gazdag alkotómunkássága olyan művészről tanúskodik, 
aki festői pályafutása során különféle stílusirányzatokat művelt. Az két
ségtelen, hogy a művészi pályafutásának kezdetén alkotott tíz képből 
álló ciklusa jelentős érték nemcsak munkásságában, hanem a szabadkai 
Városi Múzeum gyűjteményében is, mely ily módon gazdagabbá vált az 
aktivista, konstruktivista irányzat, az európai XX. századi művészet eb
ben és az ezt megelőző évtizedében oly időszerű változatának alkotásai
val. E munkák tágabb értelemben is értékesek, mert az alkotás egy olyan 
kísérleti formáját képviselik, mellyel kevés jugoszláv művésznél találko
zunk. A szociális témák valágában azonban Babić nem találta fel magát. 
Az iparművészetek felé való vonzódása miatt nem tudta eléggé meggyő
zően tolmácsolni a realisztikusan felfogott témákat. Végül is a hazánk 
különböző tájairól származó tájképei egy olyan művész belső harcát tük
rözik, aki heterogén minőségű műveit magányosan, de az alkotó} mun
kához való teljes odaadással váltja valóra.

Miloš Babić hagyatéka igen változatos mind stílusjegyeiben, mind 
minőségében, mégis értékes gyűjtemény éppen teljessége miatt is, me
lyen keresztül követhetők a művész törekvései, aki egész életét az alkotó
munkának szentelte.
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Egy amerikai folyóirat terjedelmes tanulmányban foglalkozik azokkal 
a szállóigékkel, amelyeket nagy emberektől származtatnak, de amelyeket 
azok sohasem mondottak. Viszont kétségtelen, hogy az utókor kegyes ha
misításai találóak, s a halhatatlan nagyság egész felfogását fejezik ki a 
világról.

„Noli turbare circulos meos" — Ne zavard a köreimet — idézik 
Arkhimédészt, akinek állítólag ezek voltak az utolsó szavai, amikor a ró
mai katona rátört, hogy megölje. A történelem azonban azt i«s felje
gyezte, hogy saját szerkesztésű kőhajító géppel védte hetvenévesen Sira- 
cusát a rómaiaktól. Miért merült volna el ilyen önfeledten mechanikai 
számításaiban? Talán inkább védekezett vagy csak szótlanul megadta 
magát.

A neki tulajdonított mondás azonban egész életére és munkásságára 
jellemző. A saját életével sem törődő tudóst érzékelteti, aki még a halál 
óráiban is, amikor az ellenséges hordák már mészárolni kezdték a lakos
ságot, s velőt rázó kiáltásokkal volt tele a levegő, a saját köreit fürkészte, 
más nem érdekelte, úgyhogy munkája közben járta át testét a római 
lándzsa.

Viszont a diktátort, Caesart, a legfőbb hatalomra törő embert jól 
jellemzi az a mandás, amelyet életrajzírója, Piutarkhosz ado££ a szájaba: 
„Inkább lennék egy faluban első, mint Rómában a második." És ezzel 
mintegy érthetővé tette azt az állítólagos felkiáltását az összeesküvők 
felé: „Te is fiam, Brutus?” Vagyis oly tekintet nélküli zsarnok volt, hogy 
a saját fia is ellene fordult. És tragikus csodálkozása Brutuson Plu- 
tarkhosz drámai érzékét bizonyítja. Ezzel a pár szóval sikerült emberivé 
tenni a rettegett diktátort.

Az amerikai tudós egymás után cáfolja meg a híres szállóigék ere
detiségét. Szerinte XIV. Lajos sem tette meg gőgös kijelentését. „L'etat 
c'moi'M — Az állam én vagyok! —, mert ezt egy életrajzírója mondatta 
a napkirállyal. És Goethe se sóhajtott fel halálos óráján egész költésze
tét és filozófiáját jellemző tömörséggel: „Mehr Licht!" — Több világossá
got! —, hiszen uitolsó szavait, melyeket az inasához intézett, híven fel
jegyezték: „Fritz, támaszd ki a másik zsalugátert is, hiszen olyan sötét 
van!"

A magyar halhatatlanok közül Petőfi utolsó szava a konzervatív iro
dalomtörténészek szerint a Hazám! volt. Ezt a szót kiáltotta állítólag 
égneik emelt arccal, amikor a kozák pikájával ledöfte. Így elehetett látni 
még nem is oly régen a sok ezer példányban elterjesztett olaj nyomatokon, 
amint félkarjára támaszkodva vérével még le is írta ezt a szót a seges
vári síkság porába. Azóta tudjuk, hogy utoljára Bem közelében látták, s 
holttestét nem találták meg.

Ezek szerint az utókor ítélete sem egyhangú. A nemzeti romantika 
a forradalmár Petőfiben csak hazafias költőt volt hajlandó látni. De hát 
a történelmet nem csak csinálják, írják is. Minden kor, illetve minden 
osztály a saját ízlése szerint.

*
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Üj építészeti stilus kialakításáról vitatkoznak Nyugaton. A skatu
lyaházak kimentek a divatból mindenütt, a Bauhaus-stílust, amely min
denekelőtt funkcionális akart lenni, felváltani készül valamilyen vad és el
fajzott eklekticizmus. Ennek szeretnék útját állni az építészek. Az ango
lok azt mondják, nekünk nem kell mást tennünk, mint visszatérni nagy
apáink építészeti formáihoz. Ugyanígy vélekednek a németek is, a Falon 
innen, ahol egyre több az üres lakás, mert a bérlők nem tudják megfi
zetni a drága házbért, inkább kihúzódnak falura. Vesznek egy paraszthá
zat vagy maguk építenek ugyanolyat.

És ezzel a vita új fordulatot kapott. Megállapították, hogy a nagyváro
sokban, ahol egyre több a középület és az üzletház, nem kell és nem 
is lehet egy egységes stílust kialakítani. A felhőkarcolók mindenütt egy
formák, a vasbeton, az acél, az üveg nem enged meg semmiféle díszí
tést. Építészeti stílus csak vidéken bontakozhat ki. Ottani hagyományos, 
rusztikus elemekből. Mert egy új társadalom született és egy új regiona- 
lizmus jött létre: az esti falusiaké. Azoké a várostól megcsömörlött tö
megeké, amelyek falun telepednek le. Nyolcvan-száz kilométerre, olykor 
ennél is nagyobb távolságra a várostól^ahova dolgozni járnak, s miu
tán hazamentek falusi otthonukba, a gyümölcsösüket gondozzák, s más 
tekintetben is átveszik a paraszti életformát. Ez a nosztalgia a falu, a 
természet után világjelenség, éppen csak az újonnan épült falusi házak
nak nincs még egységes stílusuk. Mert nem hagyományos anyagból épül
nek, hanem ugyancsak vasból, betonból, üvegből, s más technikávaMs, 
nem szólva a belső beosztás civilizált igényeiről. Mindez csak itt-ott en
ged átvenni valamit a régi parasztház formai megoldásaiból.

Dekadencia, mondaná az ember erre a visszatérésre stílust és élet
formát illetőleg,, de az új társadalom kétlakiságát tekintve azzail, hogy 
városban dolgozik és falun lakik, talán mégsem helytálló ez a pejoratív 
meghatározás. Már csak azért sem, mert épp Nyugat-Németországban 
politikai, sőt világnézeti tartalmat is kapott a zöldek fellépésével, akik
nek mozgalma a technikai civilizáció további terjedésével csak erősödhet.

De a falusi háznak nem is stílusát, hanem a hangulatát, emberi me
legségét szeretnék átvenni, ellentétben a lélektelen, rideg épületektől. 
Ezért nem szabad se történelmi stíluselemeket felhasználni, sem vala
miféle piütoreszk hatásra törekedni, amiből a legtöbbször csak giccs 
leshet.

Én a magam részéről megpróbálom a dilemmát a mi viszonyaink
hoz alkalmazni. A kétlakiság nálunk is mind szembetűnőbb lesz, és gom
bamód szaporodnak faluhelyen az új házak. Csakhogy nálunk meg se 
kísérel senki a régi falusi építkezésből akár csak egy motívumot is át
venni. Mert itt a fejlődésnek fordított példájával állunk szemben. Nem 
a városiak akarnak falusiak lenni, hanem a falun született, ott élő em
berek igyekszenek fitogtatni a város olcsó hatását. És igy torzul el a 
valamikori egységes falukép a bogárhátú, nádfedeles, zsalugáteres házak
kal, amelyek kedvesek és hangulatosan marasztalók voltak, valami barát
ságtalan felemás településé. Az urbanizáió törekvések heterogén képet 
mutatnak a falvainkban, mert hiányzik az egységes koncepció, amely 
csak arra adna építési engedélyt, ami oda való.

A csatornaépítő Kiss József telepítési mérnök korában ki se mozdult 
városi kivatalából, ahol vonalzóval és körzővel pontosan megjelölte az 
utcák és házak helyét. Stílusbeli egységet persze nem kellett megkövetel
nie, hiszen azt a természet adta meg: a föld, amelyre felverték a falakat, 
s a nád, amely félig ellepte a mocsaras és ingoványos régi Bácskát. Ma 
már szilárd anyagból épülnek a falusi házak, de lélektelenül, éppen csak 
a praktikusság szempontjai szerint, s legföljebb a tehetősséget fitogtatva.

*

Yves Montand, a francia sanzonénekes, aki régen közismert balol
dali nézeteiről, most felcsapott aktív politikusnak. Rendszeresen megje
lenik a képernyőn, már nem mint énekes, hanem mint a politikai élet
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rendíthetetlen bírálója. Nem a francia politikáé. Montand minden mai 
rendszerben olyan igazságtalanságokat lát, amelyek azonkívül, hogy sárba 
tiportják a maguk honpolgárainak emberi jogait, az egész világ békéjére 
nézve fölöttébb veszélyések. Persze, a nagyhatalmakat támadja igen éles 
hangon, s akik eddig őt a szocialista rendszerek hívének hitték, most cso
dálkozva kapják fel a fejüket. Mert a francia és az olasz kommunista 
pártról is leszedi a keresztvizet, vezetőit gyáva és megalkuvó poltronok- 
nak nevezve, akik a Kambodzsa, Afganisztán és Csád elleni agressziót 
hallgatólagosan jóváhagyják. Sorozatos fellépései után már az a hír is el
terjedt, hogy az énekesből lett izgága politikus a francia elnöki tisztségre 
pályázik. Ezt a feltevést azonban ő megcáfolta. „Nyilván azt hiszik — 
mondta —, hogy megirigyeltem Reagan pályafutását, ö  közepes színész
ből rossz elnök lett, nálam ugyan fordított a helyzet, még sincsenek 
vakmerő ambícióim. Csak az igazságért küzdők, a gyerekeim és unokáim 
jövőjéért."

Montand szónoklatainak nagyobb sikerük van, mint a dalainak, ame
lyeket egyedülálló közvetlenséggel adott elő. A tömegek mindig szeret
ték, ha valaki „mogmondja az igazat". Erre jegyezte meg bölcsen alig
hanem Talleyrand: „Megmondani az igazat minden hülye tudja. Csak
hogy a politikában az elhallgatás művészété gyakran jóval hasznosabb."

Valaki könnyelműen hivatkozott nagy példákra: Paderewszkyre, sőt 
Goethére, aki a fiatalság éveinek Sturm und Drangja után miniszter lett 
Weimarban, és sutba vágta forradalmi nézeteit. Mind a két példa rossz, 
Goethe esetében a blaszfémiát sem nélkülözve egy Yves Montand-nal 
párhuzamban.

Paderewszky, a vüághírű zongoraművész meg nem politikus volt, 
hanem lengyel hazafi, aki a tekintélyével állt a felszabadult Lengyelor
szág élére, s az első adott alkalommal otthagyta államelnöki tisztségét 
és visszatért a zongorához, amin senki sem csodálkozott.

És még nálánál is mennyivel -más vodt Goethe weimari miniszter
sége! Először is nem politikus volt, hanem hivatalnoka a hercegségnek. 
És nem a titkos tanácsban viselt tisztségével tette naggyá a miniatűr né
met államot, hanem azzal a szellemi ingéniumávial, amely a nemzeti kul
túrák feléledésével új korszakot jelentett a világirodalomban is. Első 
dolga volt a fejedelmet rábeszélni, hogy hívja meg udvarába Herdert, 
a vilnai kántor fiát, aki ott ismerte fel elsőnek a népi hagyományok ki
fogyhatatlan ősforrását, s Goethe támogatásával lett Schiller Jénában 
tanár. Hogy felmagasodik mindez a napi politika fölé! És Goethe ezt a 
közjogi méltóságot otthagyta. Talán Herder ösztönzésére, aki gúnyosan 
az állam utcaseprőjének nevezte, miután Goethének kellett a fejedelem
ség járhatatlan útjait korszerűsítenie. Otthagyja Steinnét, aki szerette és 
akitől oly sokat tanult, és elmegy Itáíliába, hogy visszajőve egy új 
Goethe léphessen a világ elé.

Világot mondtam, pedig nem volt túl számos az a világ, amely 
Goethe felé fordult. A sanzonénekesnek mindenesetre nagyobb a közön
sége, mint amilyen az övé volt. Jobban is figyel rá a tömeg, mintha való
ban az igazat mondaná, pedig csak szitkozódik, ha százszor is igaz, amit 
mond anélkül, hogy tudni lehetne, mit akar ezenkívül még. Talán való
ban semmit, csak megszokta a nyilvánosságot, a tapsot, ezért áll ki 
szorgalmasan ebben a hálásnak bizonyult műfajban a közönsége elé.

*

El tudom képzelni, milyen nagy sikere van a párizsi Boburban an
nak a képkiállításnak, amely a nemi aktus különféle jeleneteit mutatja 
be. A festő modelljei nem a felnőttek világából valók, úgyhogy nem le
het egyszerűen csak pornográfiának nevezni, amit látunk. Balthazar 
Klossovski, a festő a serdületlen ifjúság, szóval a gyerekek szexuális éle
téből, ha ugyan van ilyen, veszi a témát. Azt is megfosztva mindattól 
a gyermeki bájtól és ártatlanságtól, amely erre a korra oly jellemző. A 
perverzitások számtalan változatát teszi láthatóvá, úgyhogy amit csinál, 
már nem is festészet, hanem patológia, és mint ilyen az orvostudomány
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hatáskörébe tartozik. Közben azt olvasom, hogy jó festő ez az öreg mű
vész, közel a nyolcvanhoz, s ezt az állítást megerősíteni látszik az a tény 
is, hogy Derain is ült neki, meg Juan Miro, akikről mégse fel télezhető, 
hogy akárkivel festtették le magukat.

A szex időszakában élünk, komoly tehetségek áldoznak a nemiség 
istenének írásban és képben, mivel olyan tömegeket is meghódítanak az 
irodalomnak és képzőművészetnek, amelyek enélkül talán sose vennének 
könyvet a kezükbe, járnának kiállításokra. A közönségfogásnak ez a 
módja már^már vetekszik a kalandregény, a ponyva hatasával és sikeré
vel. És minél nyersebb, szókimondóbb, minél inkább csak erre szorítko
zik a mű, ha szabad ezt a szót használni, annál biztosabb lehet benne, 
hogy sikere lesz.

De nem szabad prűdnek lenni, s elfelejteni, hogy Arcübasev Sza- 
nyinja, Maupassant számos műve is elment a naturalizmus ürügyén az ő 
korukba végsőnek tekintett határig, ám ugyanakkor művészet volt, s 
emberi, amit csináltak. Később Mme Collete és napjainkban Truman 
Capote regényeiben találkozunk az érzékiség leplezetlen jeleneteivel, utób
binál aprólékosan elbíbelődve egy-egy részleten, de milyen illumináció- 
jával az írásművészetnek! És a festőknek meg szobrászoknak is megvolt 
a maguk erotikus feketekönyve, a nagyoknál nem a nagyközönség igé
nyeit kiszolgálandón, hanem az önkifejezés természetes megnyilatkozá
saként.

Közönségigény és művészi magatartás nem mindig összetartozó té
nyező. Korunkban az író és a művész kénytelen kiszolgálni a felsőbb 
hatalmakat, amelyek egy képkereskedő, egy menedzser vagy szerkesztő 
személyében képviselik a közönséget, illetve a propagandát, s az ő elvá
rásuknak megfelelően kell írnia vagy festenie, ha érvényesülni vagy 
akár csak élni akar. Ez a láthatatlan belső cenzúra határozza meg, hogy 
mit fessen a művész vagy mit írjon az író.

Ez a szegény Balthazar Klossovsky talán el se tévelyedett volna a 
perverzitások világában, ha nem kap biztatást és megrendelést, ha nem 
viszik képeit a biztos siker reményében a közönség elé, mint most Pá
rizsban, ahol a látogatók megszokott több száz ezres átlagánál is jóval 
többen jönnek majd megnézni és élvezni a művészetét. És ez a Klos- 
sovsky nincsen már ma sem egyedül. A pornográfia észrevétlenül belo- 
pózott a művészet és az irodalom szentélyébe. Többé nem szakmányba 
dolgozó mesteremberek űzik ezt az ipart, hanem jobb sorsra érdemes, 
olykor egyenesen zseniális szerzők és művészek. Száz év előtt Zola köre 
a medani estéken harcot hirdetett az álszemérem ellen és mindenért, 
ami emberi. Napjainkban a propaganda határozza meg a közízlést és a 
szexuálpatológia lépett a tiszta érzelmi világ helyére a művészetben. Per
sze, tisztelet a kivételnek, amely erősíti a szabályt.

*

George Orwell évében vagyunk, amikor — jóslata szerint — vége 
lesz a világnak. Regénye, az 1984 máris milliós példányszámban jelenik 
meg újra a nyugati világ (különféle nyelvén, s az időszerűség szuggeszt tó
jának engedve. Orwell ellenutópiája, mint mostanában oly sok kritikusa 
hangoztatja, sajnos nem dodonai jóslat, amelyet tölgyek susogása és 
forrásvizeik csobogása súgott az írónak, hanem a társadalmi rendszerek 
és a világhelyzet valóságának felismerése. Az amerikai film, amely a 
földgolyó pustulásának másnapiát mutatja be, kicsit háttérbe is szorult a 
regény népszerűsége mellett. Márcssk azért is, mert a szatírája mégsem 
engedi meg, hogy a kataklizma borzalmait úgy élje át az olvasó, mint a 
mozijáró közönség. Kicsit még mulatni is lehet azon, ahogy a diktatóri
kus rendszerek belső berendezését mutatja be az író, ahol minden a 
világon ellenőrzés alatt áll, még a szerelem is. De a természet mégis 
erősebb, s így történhet, hogy Júlia, a szexellenes brigád papnője ön
feledten szeretkezik Winstonnal, ahol senki sem látja.
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A regény minden túlzásával, de félreérthetetlenül a Szovjetunió, 
illetve a totalitárius rendszerek ellen irányul, s Orwell állítása szerint „a 
demokratikus szocializmus érdekében íródott”. A konzervatív angol ol
vasó szerint az angol munkáspárt leleplezését véli látni a regényben, 
minthogy esküdt ellenfele szocializmusát nem tartja éppen demokrati
kusnak. Különben az 1984 másféle belemagyarázásra is bő lehetőséget 
nyújt, mint minden utópia.

A kritika nagy általánosságban Orwell csalódását említi indítóok
ként, de akadnak olyanok is, akik az író beteges rémlátomásait gyerek
kori lelki sérülésnek tulajdonítják, a diákintemátusban elszenvedett ke
serves élményeknek, miközben a diktátorról rajzolt portréjáról inkább 
az iskolaigazgató feleségére lehet ráismerni.

É mi az a „demokratikus szocializmus", merül fel a kérdés, amikor 
harmincöt évvel a regény megírása után többféle szocializmus bontako
zott ki, s mindegyik demokratikusnak mondja magát A kérdés, több mint 
harminc évvel Orwell halála után, amikor ő maga már nem felelhet, 
tetszés szerint megválaszolható és meg is válaszolják. Egy dolog azonban 
biztos: Orwell csalódása. A spanyol polgáiiháború egykori köztársasági 
katonája úgy került haza, hogy már nem az volt, aki elment. Spanyol- 
ország hatalmas világnézeti próbatétel lett, s a levert forradalomból 
nem egyedül ő tért csalódottan haza. Malraux is „átállt” , vagy csak hü 
maradt önmagához, Koestüer is. S a hidegháború korában valamennyiüket 
kijátszották a Szovjetunió ellen. „Közülük jöttek, mondták, hinni kell 
nekik.”

„Ebben a háborúban mindenki mellé lőtt” — jegyzi meg Orwell 
egy köztársasági katonáról írva, aki az őrségen rálőtt a váltásra, de nem 
találta el. És ezt a jelképes kis epizódot óriásira tágítva háromszáz olda
lon keresztül próbál válaszolni vele arra a kérdésre, miért bukott el a 
spanyol forradalom.

Orwell nem túlságosan örült az 1984 sikerének. „Akaratom ellenére 
pamfettíró lettem, akit gyanús célokra lehet felhasználni” — panaszolta 
halála előtt, és elutasította magától az egyoldalúság vádját a másik tá
borból. Ebben alighanem igaza volt, annál is inkább, mert regénye még
sem csupán a pusztulás sötét képeiből tevődik össze. Néha egészen vi
dám jeleneteket sző a történetébe, amikor a szatíra eszközeivel dolgo
zik, jóllehet végül mégis minden hőse tragikus áldozat lesz. De szatíra 
nélkül talán nem is lehet kifejezni a csalódás keserűségét.

Az 1984 millió és millió olvasója most két táborra szakadt. Az 
egyik hisz a jóslatban, s már most igazolva látja — a világpolitika mai 
helyzetét tekintve — a várható borzalmakat, amikor majd Bej rút világ
méretűvé lesz. A másik, a népesebb oldal a regény színterének földrajzi 
nagyságát kiszámítva csak a világ egyötöd részének pusztulását reméli. 
S persze nem azt, amelyen ő el. Sajnos ez a kispolgári réteg, amelyet 
Orwell még spanyol harctéri naplójában gyunyorosan vigasztalt: „Ne 
aggódj, a friss tej ott lesz az ajtód előtt, a New Statesman új száma 
is megjelenik pénteken... s királyi esküvőket láthatsz, kemény kalapos 
férfiakat és galambokat a Trafalgar téren...”

És ugyanakkor szerencsére ez az a réteg, amely a maga minden- 
áiron való élni akarásával mind messzehangzóbban hirdeti a megmaradás 
reményét, míg maga a regény csakugyan nem lesz egyéb lázálomnál. Pró
báljunk mi is hinni benne.
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ALKOTÓMŰHELY

RADMILA MARKOVIC

SZÓMAGYARÁZAT CSÉPE IMRE IDŐK LOMBHULLÁSA 
CÍMŰ KÖTETÉHEZ

Csépe Imre elbeszéléseit olvasva nem volt nehéz megállapítaná, ha Kishe
gyes lakosainak nyelvét vesszük alapul, hogy rengeteg olyan szó fordul 
elő nála, amely e nyelvjárásra vonatkozik. Nemcsak a párbeszédben je
lennek meg ezek a szavak, hanem Csépe alkalmazza őket az elbeszélései
ben állandó jelleggel. Ez teszi hitelessé nyelvezetét, ezzel kötődik az itteni 
élethez, ezzel válik testközelségűvé az olvasótábor minden rétege számára, és 
irodalmi értékűvé is. Nyelvezete nemcsak a nyelvész számára jelentős, ha
nem bizonyságot tesz arról is, hogy a népnyelvvel a próza magaslatára 
lehet eljutni.

Az Idők lombhullása című elbeszéléskötet olvasása közben jutottam 
arra a gondolatra, hogy érdemes volna a kötetben előforduló kishegyesi 
nyelvjárásra vonatkozó szavakat összegyűjteni, rendszerezni és magyará
zatot fűzni hozzájuk. A továbbiakban Csépe Imre eddig kiadott elbeszélé
seiből és regényéből szeretném összegyűjteni a táj nyelvi szavakat és ezek 
alapján táj nyelvi szótárat készíteni a Csépe-művekből.

Az Idők lombhullásából összegyűjtött szavakat ábécérendbe rendsze
reztem. Megadom a tájnyelvi szavakat címszónak olyan formában, aho
gyan az elbeszélésben az író alkalmazta őket. Ezután következik a szóma
gyarázat. Végül pedig a jelen korban a szó elterjedésének, alkalmazásá
nak bemutatása. Elég sok szó már csak az idősebb emberek passzív sza
vát képezi. A sajtó, a rádió, a televízió, az iskola és az emberek életkörül
ményének változása folytán sok szó vagy szóváltozat ismeretlenné, ela
vulttá vált. Ez esetben nem szótárat készítettem, hanem szómagyaráza
tot adok, amely szerintem hasznos feldolgozása a táj nyelvi szavaknak. Az em
lített kötetet Fehér Ferenc igényes és kiváló válogatása alapján adta ki a 
Fórum és gazdagította vele a jugoszláviai magyar irodalmat.

A

,asztalterítő' — Mindenki használja.
,dühösen kiabál' — Mindenki aktív szava, de mind rit
kábban használják.
,ahol a', ott van', ,lám-lám (rögtön leesik!)' — Mindenki 
használja.
,hegyes végű, szélesedő, majd derékszögben felfelé, kb. 
4—5 cm magasságba folytatódó, pipára emlékeztető, vas
ból kovácsolt ajtótartó, amelyet az ajtófélfába vertek két 
helyen: alul és felül, kovácsok készítették' — A középkor- 
osztály és az idősék passzív szava.
,az kellene még' — Mindenki passzív szókapcsolata, az 
idősek még használják.
,akkor' — Mindenki használja. Választékos beszédben 
váltja fel az akkó szót az akkor megfelelője.
,a jószág körülkerített helye' — Mindenki ismeri. Főleg 
földművesek aktív szava.
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almárium

ammá

anyabürge

asztag

az ördög csecse 

ágas
ágyalkodik

ágylepedő

állkapca

árenda

árgus
szemekkel

tokter
balhé
ballangó

banda

bandagazda

banyakemence

bedurrant ja 
a kemencét
bengész

béres

béresivadék
béreslakás

bikacsök

»fiókos, polcos alacsony szekrény' — Passzív szó. Fiatalok 
nem ismerik.
,az már' — Fiatalok, középkorúak passzív szava. Idő
sebbek még használják.
,anyajuh' — Esetleg idős juhászok passzív szava. A többi 
korosztály nem ismeri.
,gabona kévéiből rakott szabályos, magas, nagy halmaz'
— Fiatalok nem ismerik, a középkorosztály és idősek pasz- 
szív szava.
,cigaretta' — Öregek passzív szókapcsolata, a többi kor 
orsztály nem ismeri.

Á

,két ágban végződő tartóoszlop' — Idősek szava.
1. ,alváshoz előkészíti az ágyat, ágyat bont' — öregek 
használják elvétve, a többi korosztály passzív szava. —
2. »felkelés után rendezi az ágyat, összerakja az ágyne
műt' — öregek használják elvétve, a többi korosztály 
passzív szava. Az ágyalkodik mai megfelelője: ágyaz.
,lepedő' — Mindenki paisszív szava, a falu nyelvében a 
lepedő szót használják.
»állkapocs' — Mindenki használja, csak választékos be
szédben váltja fel az állkapca szót az állkapocs.
1. »haszonbér' — Az idősek és a középkorosztály szava. 
Mind ritkábban használják. A fiatalok egy része nem is
meri. — 2. »haszonbérlet' — Az idősek és a középkorosz
tály szava.
»szigorú, gyanakvóan figyelő tekintettel' — Ritkán hasz
nálják, a fiatalok egy része nem ismeri.

B

,csősz' — Passzív szó. A fiatalok nagy része nem ismeri. 
,veszekedés, botrány' — Ritkán használt szó. 
,ördögszekérszerű szúrós gyomnövény' — A középkorosz
tály, idősek passzív szava. Fiatalok nem ismerik.
,együtt szerződő dolgozók munkacsapata' — Idősek és 
a középkorosztály passzív szava. Fiatalok nem ismerik.
,meződazdasági munkára szerződő banda vezetője' — Fia
talok nem ismerik, a többiek passzív szava. — Vö: banda.
»kemence, amely felfelé szűkülő, csonkaikúp alakú' — A 
fiatalok többsége nem ismeri. Passzív szó.
jó l befűti a kemencét' — A fiatalok nem ismerik. Pasz- 
szív szókapcsolat.
,a betakarított termés után a földön maradt, elhagyott 
termés összeszedése' — Passzív szó. A fiatalok többsége 
nem ismeri.
,bérért dolgozó, aki a mezőgazdaságban vagy állatok kö
rüli végezte a munkát' — Passzív szó.
,a béres gyermeke' — Passzív szó.
,az a szegényes lakóhelyiség, ahol a béresek laktak' — 
Passzív szó.
1. ,bika nemi szerve' — Ritkán használt szó. — 2. ,kor
bácsszerű ütleg' — Fiatalok nem ismerik. A többiek pasz- 
szív szava.
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birkafalka 
bodzafia puska

bosztány

budár

budárház
bugyelláris
buttog
búzakereszt

búzarész

cenzár
cibereleves
cigarettli
ciha
compók

cug

csalánzsák

csármál
cseléd
cseléd
marasztaló
közmondás
cselédporonty
cséplés

cséplőinas

csihol

csörmők

csősz

csőszbéres
csőszkunyhó

csumaszedő

csutaszedés

csutora

juhokból álló nyáj' — Passzív szó.
,bodzafa játékszer, amelyből golyócskákat lehet kilőni
— Fiatalok nem ismerik. A többiek passzív szókincséhez 
tartozik.
,alj föld, amelybe kerti veteményt, dinnyét ültettek' — 
Főleg földművesek szava.
,szőlőcsősz' — Fiatalok nem ismerik. A többi korosztály 
passzív szava.
,csőszház' — Lásd a budár megjegyzését.
»pénztárca' — Passzív szó.
,bukdácsol, csoszog' — öregek passzív szava.
,kilenc vagy nyolc, a fejükkel egymás felé fordított és így 
egymásra rakott kévékből álló, aratástól a hordásig a 
tarlón hagyott rakás' — Passzív szó. 
járandóság búzából az elvégzett munkáért' — Idősek 
passzív szava.

C

,alkusz' — Idősek passzív szava.
,korpaleves, meggyleves' — Idősek passzív szava, 
»cigaretta' — Passzív szó.
,párna vagy dunyha huzata' — Passzív szó.
,rövid nyelű, vastag szíjú ostorszerű ütőszerszám' — 
Idősebbek passzív szava.
»cigarettából szippantás' — Ritkán használt szó.

CS

,ritka szövésű, a megszokott méretnél nagyobb zsák' — 
Főleg földművesek használják.
,kiabál' — Ritkán használt szó.
»mezőgazdasági bérmunkás' — Passzív szó.

»ahányszor hurcolkodsz, annyiszor mégy tönkre' — Az 
öregek is már csak elvétve ismerik ezt a szókapcsolatot. 
,a cseléd gyermeke' — öregek passzív szava.
,az a művelet, hogy valamit csépelnek' — Mindenki hasz
nálja, de főleg földművesek szava.
,fiatal gyerek, aki kevesebb bérért dolgozott' — Időseb
bek passzív szava.
,két követ egymáshoz ütve szikrát fejleszt' — Idősebbek 
passzív szava.
,törmelék, apró, fejletlen pl. kukorica' — Főleg földmű
vesek szava.
,a földeken levő termés, gyümölcs őrzésére felfogadott 
férfi' — Ritkán használt szó.
,az, aki csőszbórért dolgozott' — öregek passzív szava.
,a határban felépített kis kunyhó, ahol a csősz tartózko
dott' — Passzív szó.
,a kukorica rövid szárú gyökerét a földből kiszedő egyén'
— Idősebbek passzív szava.
,az a művelet, amikor szedik a csutát' — Idősebbek pasz- 
szív szava.
,víztároló edény' — Idősebbek passzív szava.
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dejszen

dézsa

diszmóbél
dob

dobos

dob fara 
dobszíj karika

»domós cipó

domóskenyér

dongó

dongózás

dunyha

eegyüttünk

epvszarú gatyás

ekeszarv

elcsutakolt
elibe

elő

elsejin

elvezet 
eridj 
eridjél 
eridj csak

éccaka
élemedett
északrú

D

,de hiszen' — Az idősek használják, a többiek passzív 
szava.
»dongákból összeállított nyitott, kétfülű faedény' — Rit
kán használt szó.
,a disznó bele' — Főleg disznóvágáskor használt szó. 
»cséplőgépen a gabonaszemek ki verésére való, fogazol! 
lécekből álló forgó henger' — öregek passzív szava, 
»cséplőgépnek a dobján dolgozó ember, aki a kévéket ere
geti a dobba' — öregek passzív szava. Fitalok nem is
merik.
,a dob hátsó része' — Lásd a dobos megjegyzését, 
»kifeszített bőrös ütőhangszer kelléke, amely a nyakba 
akasztható szíjat a dobhoz erősíti' — Idősebbek passzív 
szava.
»cipó, amelynek sülés közben oldalt kihasadt része kelet
kezett' — Ritkán használt szókapcsolat.
,kenyér, amelynek sülés közben oldalt kihasadt része ke
letkezett' — Ritkán használt szó.
»három ember egymás mellé áll, a két szélső kifordított 
tenyerét az arcára teszi, s másik kezükkel készenlétben 
a dongóra lesnek, ki közöttük hajlongva a fülükbe zúg, 
majd tenyerükbe csap. Utána hirtelen lebukik, n eh o gy  
sapkáját leüssék a fejéről, mert akkor a leütő áll közép 
re dongónak' — öreg passzív szava.
,fiatal legények játéka' — Öregek passzív szava. — Vö: 
dongó.
»pehelytollal töltött tokból és huzatból álló ágynemű' — 
Ritkán használt szó.

E

»eljöttünk' — Mindenki használja, csak választékos be
szédben váltja fel az eegyüttünk szót az eljöttünk meg
felelője.
.fiatal gyerek, akire inget adtak, jobban mondva pen- 
delyt' — Idősebbek passzív szókapcsolata.
»ekének V alakú része, amelynél fogva az ekét irányít
ják' — Főleg földművesek ritkán használt szava, 
»meszeléstől elkoptatott meszelő' — Ritkán használt szó. 
,elébe' — Főleg a középkorosztály és az idősek aktiv szava 
még.
.termőföldnek egy munkástól munkába vett szalagja' — 
Földművesek aktív szava.
»elsején' — Aktív szót képez, csak választékos beszéd
ben váltja fel az elsején szó.
,ellop' — Ritkán használt szó.
,eredj' — Idősebbek aktív szava.
,eredj él' — Lásd az eridj megjegyzését.
,eredj csak' — Lásd az eridj megjegyzését.

É

,éjszaka' — Mindenki használja.
,idős, koros' — Ritkán használt szó.
»északról' — Ritkán haisznált szó.
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fakumpla
fapersely

fateknő
favájyú
favödör
tfehéroseléd

fejősszck

felcíhelőzködik

felhasad

félrész

fél sukk

fityók

fityók pálinka 

fokos

foltozó varga 

főd
fölöstököm
.fratyka
funtus

ifurulyagatya
füsű

fütyüllő

gamósbot
gancaszaggató

garat

gatyafa
gatyamadzag

gatyaszár
gega
gémeskút

F

,fából készített lábbeli' — Passzív szó.
»keskeny nyílással ellátott, pénz gyűjtésére való fado
boz' — Ritkán használt szó.
,fából készítet teknő' — Passzív szó.
,fából készített vályú' — Passzív szó.
,fából készített veder' — Passzív szó.
,nő, lány, asszony' — Fiatalok nem ismerik. A többiek 
passzív szava.
»alacsony székféleség, amelyre az ült rá, aki fejt' — Rit
kán használt szó, főleg állattartók használják. 
,szedelőzködve felkel, lassan fog hozzá valamihez, ráérő- 
en elindul' — Ritkán használt szó.
,a kenyérsütés közben oldalt kettéválva sül meg' — Rit
kán használt szó.
,csépléskor a fiatal legénykék, lányok a férfiak kerese
tének felét kapták termésben' — Idősek passzív szava. 
,az ököl és a hüvelykujj hossza mint hosszmérték' — Idő
sebbek paszív szava.
,öblös, hosszú nyakú, kb. deciliter ürtartalmú ivóedény, 
amely üvegből készült' — Fiatalok nem ismerik, a töb
biek passzív szava.
,fityókkal mért, és abból fogyasztott pálinka' — Lásd a 
fityók megjegyzését.
Jiosszú nyelű, kicsi balta vagy csákány alakú, fejjel el
látott eszköz, népi fegyver' Idősek passzív szava.
,lábbeli javításával foglalkozó iparos' — Idősek passzív 
szava.
,föld' — Mindenki használja.
,reggeli' — Fiatalok nem ismerik, a többiek passzív szava, 
játékszer, parittya' — Rikán használt szó.
,telek, házhely' — Az idősebbek ritkán használt szava. 
Fiatalok nem ismerik.
,hosszú szárú alsónadrág' — Passzív szó.
,a haj rendezéséhez vagy a haj leszorítására való, sű
rűn álló fogakkal ellátott eszköz. — öregek aktív szava.
,pálinka' — Ritkán használt szó.

G

,kampós végű bot' — Ritkán használt szó.
,lyukacsos palacsintasütőszerű edény, galuskaszaggató'
— Idősek passzív szava.
,malomban tölcsérszerű alkatrész, amelybe az őrlendő, 
darálandó vagy felaprítandó anyagot öntik' — Ritkán 
használt szó.
,kender' — Idősek passzív szava.
,a gatyakorcba fűzött, azt összehúzó zsinór vagy szalag'
— Ritkán használt szó.
,a gatyának a lábszárt fedő része' — Ritkán használt szó.
,gége' — A középkorúak és az idősek aktív szava.
,olyan kút, amelyből a vizet kútágasból, kútrémből és 
kútostorból álló szerkezettel emelik ki' — Fiatalok nem 
ismerik, a többiek passzív szava.
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gépgazda »cséplőgéppel rendelkező gazda' — Fiatalok nem isme
rik, a többiek passzív szava, 

göbölyistálló »szarvasmarha istállója' — Idősebbek passzív szava,
gulya »szarvasmarháknak a legelőn tartott csoportja' — Pasz-

szív szó.
guzsaly »kézi fonáshoz használatos eszköz, amelynek rúdj ára te

kerik rá a kendert, a lent' — Fiatalok nem ismerik, a 
többiek passzív szava.

GY
gyepsor »gyepszél' — Ritkán használt szó.
gyerekhő ,gyerekhez' — Még mindig elterjedtebb a gyerekhő a

gyerekhez alaknál, 
gyűj »jöjj' — Mindenki használja,
gyün ,jön' — Mindenki használja,
gyütt jött' — Mindenki használja.

H
,gyeplő' — Földművesek aktív szava.
1. »búza, árpa, zab, rozskévék egy rakásra hordva és egy
másra fektetve, ebből állították fel a keresztet' — öre
gek passzív szava. — 2. ,sávba kapart széna' — öregek 
passzív szava.
,igásló szügyét és törzsét övező, az istrángot tartó szer
szám' — Földművesek szava.
,aki mezőgazdasági munkát végez a termés 1/3 részéért'
— Ritkán használt szó.
»aki mezőgazdasági munkát végez a termés 1/6 részéért'
— Ritkán használt szó.

Ihatodos kukorica »kukorica megmunkálása, betakarítása a termés 1/6 ré
széért' — Ritkán használt szókapcsolat.
»kedélyes vagy leereszkedő megszólításként' — Ritkán 
használt szó.

hajtószár
halhé

hám

harmados

hatodos

ihékás

horogfa

hun

#  tetőszerkezet lécezetét tartó, csúcspontban összeálló, 
összeácsolt alakú gerenda egyike' — Ritkán használt szó. 
,hol' — Mindenki használja.

ingit
ispán

iszák

,ingét' — Mindenki használja.
»birtok munkásaira közvetlenül felügyelő alkalmazott'
— Idősek passzív szava.
»vállon átvetve hordott tarisznya' — Fiatalok nem ismerik, 
többiek passzív szava.

jászol ,szarvasmarhának, lónak vályúszerű etetője' — Földmű
vesek aktív szava, 

jómagam ,én' — Ritkán használt szó.
juhászbot »juhász kampósbotja' — Passzív szó.

K
kackiásjan ,rátartian' — Idősebbek passzív szava,
kakaskodott ,udvarolt' — Ritkán használt szó.
kakasülő ,a háztető faszerkezetének az a része, amely a két sza

rufát összeköti' — Mindenki használja.
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kaláris
kallantyú

kanászduda
kanászgyerek
kanos
kanta

kanyarítani
kapca

kasza

kaszakő

kaszáló

kaszálóvölgy

katlan

kazal

kazántej
kármentő
kárpit
kása
kátyú
kee

keed
kemencepatka

kend
kenyérke
kenyértörós
.keresztdűlő
keszkenő

kéve

kifirhangótak

kiöntés
kiságy

kisbíró

,gyöngyből készült nyaklánc' — Idősek passzív szava, 
kifordítással zárószerkezetként működő fogantyú' — Rit
kán használt szó.
,disznópásztor dudája' — Idősebbek passzív szava.
,disznókat őrző gyerek' — Idősebbek passzív szava. 
,nőcsábász' — Ritkán használt szó.
»agyagból készült korsó alakú, széles szájú csűcsös víz
hordó edény' — Idősebbek passzív szava.
,állatokat terelni' — Passzív szó.
,a láb védelmére, melegen tartására, harisnya helyett a 
csupasz lábfejre tekert vászon vagy flanelldarab, ame
lyet főként csizámában, bakancsban hordanak' — Ritkán 
használt szó.
,botra erősített görbe kardhoz, késhez hasonló vágószer
szám, búza, rozs, here stb. lekaszálására, levágására 
használják' — Mindenki ismeri, főleg földművesek ak
tív szava.
,a kasza élesítésére használatos kő' — Lásd a kasza 
megjegyzését.
,füvet termő rét volt, melyet kaszáltak, ma már ter
mőföld' — Főleg földművesek szava.
,füvet termő rétnek völgyes része volt, ma már termő
föld' — Lásd a kaszáló megjegyzését.
,három oldalán vályogfallal körülzárt üreg, melyben tü
zet raknak, s amely fölé helyezik az üstöt' — Ritkán 
használt szó.
,szálas takarmányból, szalmából rakott, több méter ma
gas szabályos rakás' — Mindenki használja.
,pálinka' — Ritkán használt szó.
,lécráccsal elkerített söntés' — Idősek passzív szava.
,textilből való tapéta, huzat' — Passzív szó.
,kukoricadara' — Passzív szó.
,úton: sáros mélyedés' — Ritkán használt szó. 
»megszólítás' — öregek elvétve használják, a többiek 
passzív szava.
»megszólítás' — Lásd a kee megjegyzését.
,a kemencét körüvevő padka' — Fiatalok nem ismerik, 
a többiek passzív szava.
,megszólítás' — Lásd a kee megjegyzését.
>kenyér' — Ritkán használt szó.
,házastársak elválása' — Ritkán használt szó.
,egymást keresztező dűlőút' — Ritkán használt szó.
,női zsebkendő' — Fiatalok nem ismerik, a többiek pasz- 
szív szava.
,levágott gabonából, ipari növényből összekötött nyaláb'
— Földművesek szava.
,nagyon süt a nap, rekkenő meleg van' — Idősebbek rit
kán használt szava.
,vízzel elárasztott terület' — Ritkán használt szó.
,fából primitíven összetákolt fekvőhely, amely főleg a 
konyhában volt felállítva állandó használatra' — A fia
talok nagy része nem ismeri, a többiek passzív szava.
,községi elöljáróságokon altiszti jellegű szegődményes 
alkalmazott' — A fiatalok nem ismerik, a többiek pasz- 
szív szava.
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kiskapu

kisszék
kitessékel
klozett
kocsibakja
kocsiderék
kocsifara
kocsioldal
kocsisaroglya

kódúni
kolomp

kolorádóbogár
konty

konya kalap 
kortyant

koronafa

korpaleves

korsó

korsó csücske

kotló
kotlik

kova
kovácsfújtató

kovász
köröszt

körösztözik

kötélcsinálás

kötélcsülök

kommenció

kommenció- 
méres 
közép jászol

krítyog

krumpliderce

Ikuckó

1. ,a gyalogjárók számára épített kisebb kapu a nagyka
pu mellett' — 2. »kerítésnek a kertre vagy gazdasági ud
varra nyíló ajtaja vagy kapuja' — Mindenki használja. 
,támla nélküli alacsony szék' — Ritkán használt szó. 
ykizavar' — Ritkán használt szó.
»illemhely' — Ritkán használt szó.
»kocsis ülése' — Földművesek szava.
»szekérderék' — Földművesek szava.
,a kocsi hátsó része' — Földművesek szava.
,a kocsi oldalsó része' — Földművesek szava.
,a szekérderék» kocsiderék hátsó és elülső részét elzáró, 
fából készült, lánccal fel- és lecsatolható (gyakran öb
lös) rácsszerű szerkezet' — Földművesek szava.
»koldulni' — Ritkán használt szó.
,legelő juh, szarvasmarha stb. nyakába akasztott, na
gyobb csengőhöz hasonló, bádogból való, tompa hangú 
eszköz' — Passzív szó.
,burgonyaibogár' — Passzív szó.
,befont és a fejen feltűzött női hajzat' — Ritkán használt 
szó.
»lekonyuló kalap' — Idősek passzív szókapcsolata, 
»böfög, böfögésszerű hangokat hallat' — Idősebbek pasz- 
szív szava.
»krisztüstövis, gledicsia' — Fialtalak nem ismerik, a töb
biek passzív szaiva.
»korpából készített leves' — Idősebbek passzív szava. — 
Vo: cibereleves.
»öblös, szűk nyakú, egyfülű cserépedény' — Idősebbek 
passzív szava.
,a korsó fülén levő nyílás' — Idősebbek passzív szókap
csolata.
»szárnyas, amely kotlik' — Állattartók szava.
1. ,tyúk, amely készül a tojásokat kikelteni' — Állattartók 
szava. — 2. ,olyan személy, aki nem megy sehova' — 
Ritkán használt szó.
,kovakő' — Idősebbek passzív szava.
,fogantyúval vagy pedállal harmonikaszerűen összeszo
rítható tömlő' — Ritkán használt szó.
»kelesztő anyag kenyérsütéshez' — Passzív szó.
1. »kereszt' — Mindenki használja. — 2. »gabonakévéből a 
tarlón összerakott ilyen alakzat' — Ritkán használt szó. 
»keresztekbe rakja a gaibonakéveket' — Ritkán használt 
szó.
»búzaszálak összesodrásával készült, 1,5—2 m hosszú kö
tél készítése' — Idősebbek passzív szava.
»kötél végére kötött csomó, vagy eredetileg vastagabbra 
készített kötélvég — Ritkán használják.
,mezőgazdasági cseléd munkájáért járó természetbeni já
randóság' — Idősebbek passzív szava.
,mezőgazdasági cseléd munkájáért járó termény kimé
rése' — Lásd a kommenció megjegyzését.
,szarvasmarhának, lónak az istálló közepébe állított vá
lyúszerű etetője' — Állattartók ritkán használt szava.
1. ,a kotlóstyúk által hallatott hangok' — Állatartók sza
va. — 2. »általában nőre vonatkoztatva, ha mérgesen, ma
gas hangon kiabál' — Ritkán használt szó.
,kevés zsíron, vízzel puhára párolva készített étel krump
liból, — Idősebbek passzív szava.
,a kemence és a fal között levő szűk hely, amely a szo
ba padlózatánál magasabb szinten van' — Passzív szó.
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kucsma

kúdulás
kuka

kukoricadara

kukoricaháncs _  
kukoricaliszt 
kukoricás disznó

kukoricatarló

kulcsár

kuncsaft
kunyhó
kupak

kupec

kútrovás

kutyarosponton

lacikonyha

lajbi
lánynapszám

lámpacilinder
laskaleves

lavór
lepény

leves

lopó

imacskatüsök 
madár deszka

pnagányos
major
makk

makrapipa
malacherélés
marokszedés

marokverés
marokverő

,báránybőrből készült fejfedő férfiaknak* — Idősek pasz- 
szív szava.
»koldulás' — Passzív szó.
»horgas fa, amellyel a lekaszált gabonát felszedték a 
földről' — Idősebbek passzív szava.
»szemcsésre őrölt kukorica' — Földművesek, állattartók 
aktív szava.
,a kukorica borítólevele' — Földművesek szava, 
»kukoricából őrölt liszt' — Ritkán használt szó.
»az a disznó, amely legelés közben a talpon álló kukori
cásba szökik és azt eszi' — Passzív szókapcsolat.
,az a föld, amelyről a gabonatermést, a kukoricát le 
vágták' — Főleg földművesek használják.
»nagybirtokon a gazdasági épületekre, a cselédségre felü 
gyelő alkalmazott' — Idősek passzív szava.
,vevő' — Ritkán használt szó.
»szegényes kis ház' — Ritkán használt szó.
,kerek nyílás elzárására való kis fedél' — Ritkán hasz
nált szó.
,ló vagy sertés adásvételével foglalkozó kereskedő' 
Ritkán használt szó.
,a kút nyílását körülvevő, fából készült kerítésszerű szer
kezet' — Ritkán használt szó.
,gyalog' — Idősebbek passzív szava.

L

»sátor vagy bódé frissen sült hús árusítására' — Rit
kán használt szó.
»mellény' — Ritkán használt szó.
»mezőgazdaságban a ledolgozott napokért járó fizetés, 
amely a férfiak fizetéséhez viszonyítva jóval kevesebb'
— Idősebbek passzív szava.
»lámpaüveg' — Ritkán használt szó.
»tésztaleves' — Fiatalok nem ismerik, idősebbek passzív 
szava.
»mosdótár — Ritkán használt szó.
,kelt tésztából sütött lapos, kerek eledel' — Ritkán hasz
nált szó.
,vékony anyagból készült kiskabát' — Fiatalok nem is
merik. Idősebbek passzív szava.
Jiébér' — Ritkán használt szó.

M

»tüskés kóró' — Passzív szó.
»háztető utcára néző részének elszegésére, befejezésére 
szolgáló deszka' — Fiatalok nem ismerik, a többiek 
passzív szava.
^magányos' — Mindenki használja.
,a határban levő gazdaság' — Idősebbek passzív szava. 
,a pipának az a része, amelybe a szárat illesztik' — Rit
kán használt szó.
»cserépből való» kiszélesedett öblű pipa*' — Passzív szó. 
»malacok ivartalanítása' — Ritkán használt szó.
»aratáskor a lekaszált gabona szedése kévékbe' — Pasz- 
szív szó.
Lásd: marokszedés.
,marokszedő, aki aratáskor a lekaszált gabonát szedi fel 
kévébe' — Passzív szó.
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marokverő rész

masina
masiniszta
má
mángorló

mázoJócsutak

medvegerenda

megcsömörlik

megga)balyodott
mestergerenda

meszesvödör

mezsgyekibontás

miskárol
moslékosvödör
imosóteknő

mundér
nagyeereblye

nagysaroglya

napos oldal

négyellő

nem tóm 
no hát akkó

nyári kemence

nyitott fészer

nyíves
nyoszolya

oldalablak

ordenáncos
orvosná
oszt
ostorfa

ökömyál 

ökrös béres

»aratáskor a marokverőnek járó bér' — Passzív szókap
csolat.
»cséplőgép' — Idősebbek passzív szava.
»gépész' — Idősebbek passzív szava.
,már' — Mindenki használja.
»mosás után a megszáradt, tiszta ruhát simító fa' — 
Fiatalok nem ismerik. Idősebbek passzív szava.
,mázolásra felhasznált, ruhát helyettesítő kenderkóc' — 
Idősebbek passzív szava.
,a góré alapzatán, vagyis a falon kétoldalt végigfektetett 
gerenda' — Ritkán használt szó.
,étellel vagy itallal az undorodásig eltelik' — Ritkán 
használt szó.
,megháborodott' — Ritkán használt szó.
,a mennyezet közepét tartó hosszanti, erős gerenda' — 
Ritkán használt szó.
,vödör, amelyben mészt tartottak vagy amelyből meszel
tek' — Passzív szó.
,házastársak válás után a vagyont szétosztják' — Pasz- 
szív szó.
»disznót ivartaianít' — Ritkán használt szó.
,veder, amelyben moslék van' — Ritkán használt szó. 
»teknő, amelyben a szennyes ruhát mossák' — Ritkán 
használt szó.
»katonai egyenruha' — Ritkán használt szó.
,lekaszált búza, rozs, zab összegyűjtésére alkalmas, nyél
re erősített gereblyeszerű mezőgazdasági szerszám' — 
Ritkán használt szó.
,a szekérderék hátsó részét elzáró saroglya' — Földmű
vesek szava.
,az az oldal, ahova a nap tovább süt' — Ritkán használt 
szókapcsolat.
,ökrösfogathoz készített hosszú ostor' — Idősek passzív 
szava.
»nem tudom' — Idősebbek használják.
,no hát akkor' — Ritkán használt szókapcsolat.

NY
,az udvarban felépített kemence' — Idősek passzív szó- 
kapcsolata.
,egy irányba lejtő gazdasági épület' — Földművesek szó- 
kapcsolata.
»férges, tetves' — Idősebbek passzív szava.
,ágy' — Idősebbek passzív szava.

0
,a ház oldalsó falába épített ablak' — Ritkán használt 
szó.
»községi kocsis' — Idősebbek passzív szava.
,orvosnál' — Mindenki használja.
,és' — Még mindig nagyon elterjedt szó.
,ásott kútból a vizet felhúzó hosszú fa, amelyre a vedret 
akasztják' — Idősek passzív szava.

ö
»pókoknak a levegőben lebegő fonadéka' — Mindenki 
használja.
»bivalyokkal, ökrökkel dolgozó bérmunkás' — Idősek 
passzív szókapcsolata.
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ökrös szekér

ördögszekér
öregbíró
örökmécses

pampuska
pandal

pantallós
pakli
papkéve

páka
'pápaszem
paszta
pelyvakazal
pelyvaluk

ipendely
pernyelúg

petrencerúd

pint
♦pipakupak

pipamakk
piszkafa

pitykés
píz
ponyva
porköpeny

pulya
purdé

ragácsafa

redusa
rend

rész

részes
rétalj
aézfokos

rézkampó
rongypokróc

rovás

»ökrökkel vontatott szekér' — Idősek passzív szókapcso
lata.
,szúrós gyomnövény' — Idősebbek passzív szava.
,falusi bíró' — Idősebbek passzív szava .
»templomban az oltáriszentség ottlétének jeleként' — Rit
kán használt szó.

P

,fánk' — Idősebbek passzív szava.
»padláson a gerenda és a horogfa közötti szűk tér' — 
Ritkán használt szó.
»nadrágos' — Idősebbek passzív szava.
;kis csomag', »kártyacsomag' — Ritkán használt szó. 
»gabonakereszten a legfelső kéve' — Földművesek pasz- 
szív szava.
»káka, nád, gyékény virágzata' — Ritkán használt szó. 
»szemüveg' — Ritkán használt szó.
,sáv, csík' — Ritkán használt szó.
,pelyvából rakott kazal' — Passzív szó.
,a cséplőgép alatt összegyülemlett pelyva' — Idősebbek 
passzív szava.
,alsószoknya' — Idősebbek passzív szava.
»fahamuból készült mosásra használatos oldat' — Időseb
bek passzív szava.
,kb. két méter hosszú rúd, amellyel a pelyvát, töreket 
hordták rakásra' — Idősek passzív szava.
,űrmérték, kb. 1,5 liter' — Idősebbek passzív szava.
,a pipa öblének lecsukható fedele' — Idősebbek passzív 
szava.
Lásd: makk.
,tűz piszkálására, élesztésére használatos hegyes bot' —- 
Idősebbek passzív szava.
»pitykével díszített' — Idősebbek paszív szava.
»pénz' — Mindenki használja.
»erős, durva, sűrű vászon' — Ritkán használt szó.
,sűrű vászonból való könnyű köpeny' — Idősebbek pasz- 
szív szava.
,gyermek' — Ritkán használt szó.
»cigánygyermek', ,gyermek' — Ritkán használt szó.

R
»krisztustövis' — Idősebbek passzív szava. Fiatalok nem 
ismerik.
»szakácsnő' — Idősebbek passzív szava.
»lekaszált és még föl nem szedett fű, akarmány vagy go- 
bona sora' — Földművesek szava.
,elvégzett munka utáni járandóság' — Ritkán használt 
szó.
,aratómunkás' — Idősebbek passzív szava.
,alacsonyan fekvő, vizes terület' — Ritkán használt szó. 
,rézből készült fokos' — Idősebbek passzív szava. — Vö.: 
fokos.
,rézből készült kampó' — Idősebbek passzív szava.
,csíkokra szabdalt, rongyokból készült pokróc' — Rit
kán használt szó.
,az ásott kút nyüását körülvevő, fából készült védőszer
kezet' — Ritkán használt szó, fiatalok nagy része nem 
ismeri. — Vö.: kútrovás.
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írudalókötél

rúla

saccol

isallangos 
sallangos suba

simli
sipka
sparhet
stelázsi
strimfli
suba

sukk

süldő
süldő legény 
sütőlapát

szakajtó

szalmavacok
szárízik

szárkúp

szegíny
szekórderék
szemvonyó
szélütött
szénvonó

szindikus

s^ivárványos 
szolgák hava 
szőlőárok

szőlőskert

szűr

takaró

talpfa

,vastag, erős kötél, eredetileg a szálas takarmányt szo
rították le vele a szekéren' — Idősebbek szava.
,róla' — Rikán használt szó.

S
1. »számszerűleg becsül' — 2. ,hisz, vél' — Ritkán hasz
nált szó.
,sallanggal díszített' — Ritkán használt szó.
,sallanggal díszített suba' — Idősebbek passzív szókap
csolata.
,sapkaelleoző' — Ritkán használt szó.
,sapka' — Idősebbek szava.
,tűzhely' — A sporhet változata él a faluban.
,polcos állvány' — Ritkán használt szó.
,harisnya' — Idősebbek passzív szava.
»gyapjas juhbőrből készült, ujjatlan, hosszú köpönyegfé
le' — Passzív szó.
,a két ököl és az egymás felé fordított két hüvelykujj 
együttes hossza mint hosszmérték' — Idősek passzív 
szava.
,még nem ivarérett disznó' — Főleg állattartók szava.
,fiatal, serdülő' — Ritkán használt szókapcsolat.
,kenyérnek a kemencébe való bevetésére és onnan való 
kiszedésére használatos hosszú nyelű falapát' — Passzív 
szó.

SZ

,kenyértészta kelesztésére való fületlen kosár' — Ritkán 
használt szó.
»szalmából készült fekvőhely' — Idősebbek passzív szava. 
,a kukoricaszár leveleitől megfosztott csupasz törzse' — 
Főleg földművesek, állattartók szava.
,kukoricaszárból összerakott kúp alakú halom' — Földmű
vesek szava.
,szegény' — Mindenki használja.
,a szekér középső része' — Földművesek passzív szava. 
,szénvonó' — Idősebbek passzív szava. — Vö.: szénvonó. 
»agyvérzéstől megbénult' — Mindenki használja.
,a parázsnak a kemencéből való kihúzására használa
tos, hosszú nyélre merőlegesen ráerősített lapból álló 
eszköz' — Idősebbek passzív szava.
,aki mise alatt a perselybe pénzt gyűjt' — Idősebbek pasz- 
szív szava.
Lásd: rongypokróc.
,szeptember' — Idősek passzív szókapcsolata.
,árok, amellyel a szőlővel beültetett területet vették kö
rül' — Idősek passzív szava.
,árokkal bekerített szőlővel beültetett terület' — Idősek 
passzív szava.
,vállra vetve viselt, bő köpenyszerű férfifelsőruha' — Idő
sebbek passzív szava.

T
»kaszáláskor a hosszabb növények oldalra hárítására va
ló, a kaszanyélhez erősített meghajlított fa' — Időseb
bek passzív szava.
,kátránnyal telített keményfa gerenda a sínek alátámasz
tására és rögzítésére' — Ritkán használt szó.
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tapló

taplófőző
tarló

taslog
teknő
testál
téboüodott
tégely
tésztácska
ltokmány
tózni
tökhaj
tökhajsuba
törek

töreklyuk

törekrázó

tülkölés

ülő

ű

»tűzgyújtásra használható gyúlékony anyag' — Időseb
bek passzív szava.
,aki taplót készített' — Idősebbek passzív szava.
»lekaszált, felszántatlan búzaföld' — Főleg a földműve
sek szava.
,lassan lépkedve halad' — Ritkán használt szó.
,vályúszerű háztartási eszköz' — Ritkán használt szó.
,örökül hagy' — Ritkán használt szó.
,tébolyodott' — Idősebbek használják.
,kis edény' — Ritkán használt szó.
,tészta' — Idősebbek használják.
,kaszakőtartó, tok' — Idősebbek ritkán használt szava. 
,cigaretta- vagy dohánytárca' — Ritkán használt szó.
,kopott szőrű suba' — öregek passzív szava.
Lásd: tökhaj.
»cséplési melléktermék, apró szalma  ̂ és levélrészek, 
amelyeket a cséplőgép a pelyvából elkülönítve kirázott'
— Földművesek ritkán használt szava.
»cséplőgép alatt összegyülemlett törek' — Idősebbek pasz- 
szív szava.
»cséplőgépben az a rosta, amelyen a szem áthull, a tö
rek fennakad' — Idősebbek passzív szava.
,az á cselekvés, hogy valaki tülkön hangot ad' — Időseb
bek passzív szava.

Ü
,zömök acéltömb, amelyen kovácsok kalapáccsal izzó va
sat formáznak' — Kovács szava.
,ő' — öregek szava.

vásárfia ,ajándék a vásárból' — Mindenki használja,
tvendégoidal ,szekér két oldalára erősített hosszú rúd, amellyel a

szekér szélesebbre növelhető' — Földművesek szava, 
véka ,űrmérték, 25—30 liter' — Öregek passzív szava,
vín ,vén' — Mindenki használja,
vót ,volt' — Mindenki használja,
vótá ,voltál' — Mindenki használja,
vótam ,voltam' — Mindenki használja,
vödörfenék ,vödöralj' — Ritkán használt szó.

zabla

zaboskamra

zsellér

zsíros
gölődiny

,a lószerszámnak a ló szájába tehető része' — Földműve
sek szava.
,az a helyiség, ahova a csendőrök vallatni vitték a II. 
világháború előtt az embereket' — öregek passzív szava.

ZS
,föld nélküli mezőgazdasági munkás' — Idősebbek pasz- 
szív szava.

»zsíros gombóc' — Passzív szó.

A fenti írást abból az alkalomból közöljük, hogy Csépe Imre 1984. szeptember 23-án 
lenne hetvenéves, ha élne.
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CSORDÁS M IHÁLY

ÁTPARODIZÁLT OPERETT
A TANYASZÍNHÁZ KOPECZKY-BEMUTATÓJÁRÓL

Nyilván sokkal egyszerűbb jó anyagból szép házat építeni, mint ilyen-olyan 
darab téglákból, ereje veszítette habarcsból, repedezett cserépből. Kálmán 
Imre Csárdáskirálynője remek anyagul szolgált Kopeczky László, Csipak 
Angéla, Soltis Lajos és Tauz Lajos bátor kísérletéhez, hogy megalkossák 
a nagyon népszerű és sokat játszott operett paródiáját, s a kedvük szerint 
adjanak hozzá olyan elemeket, amelyek révén monumentális szabadtéri 
előadás kerekedik belőle, alkalom az újvidéki művészeti akadémia színi
növendékeinek a csoportos bemutatkozásra, ismerkedésre a szamával és 
a vajdasági tereppel; alkalom a falvak népének a saját értékeinkkel való 
közvetlen találkozásra, az igényes szórakozásra.

A híres-neves operett Kopeczky László tolla nyomán született újjá, 
telis-tele tűzdelve a mai világunkat ébresztő utalásokkal, kacagtató poé
nokkal. Kopeczky úgy írta át a Tanyaszínház számára a szöveget, hogy 
az frissen hasson a mai fül számára, izgassa a gyepsorokon összegyülekező 
népes közönséget. E jól végzett átparodizálásnak a legfőbb erénye, hogy 
nem mindent gúnyol a régi műfajban, hanem csak a korszerűtlen vonásait, 
s hézagait nem hagyja üresen, hanem frappáns humorral tölti be.

Az épülő házhoz a Tanyaszínház meglelte hát a jó mestert is. Kopeczky 
László derék munkát végzett, amikor átdolgozta a művet, amikor a Csár
dáskirálynőből megalkotta a maga Csámpáskirálynőíjét. Ezt okosította fel 
Csipak Angéla, miként viselkedjen Kavillóban, Keviben, Brazíliában, a szá
mára előkészített vásártereken, égalji színpadokon.

A színpadra alkalmazás is sikerült hát. Jöhetett az újabb mester, 
egy rendező. Soltis Lajos a kórust tette a darab főszereplőjévé, célját érve 
el ezzel: ne személyeket, hanem egy műfajt parodizáljanak a szereplők, 
akik „tömegesen" jelennek meg a rivaldafényben, s nagyszerű kollektív 
teljesítményt nyújtanak. Pezsdítő erejét azonban a lendületes játék Tauz 
Lajos kiváló koreográfiájából nyeri.

E koreográfia mint „természeti adottsággal" gazdálkodik a fiatalok 
tehetségével és akarásaival, hasznosítva a vásártereken, futballpályákon 
rendelkezésére álló nagy színpadot. Honthy Hanna, Rátonyi Róbert, Házy 
Erzsébet, Feleki Kamill és mások énekszavára és az operett parodizált 
zenéjére modem tánc—pantomim—játék egyveleget produkáltak a színészek 
és színinövendékek. Akikről Kálmán Imre szerzőtársa, Kopeczky László 
rajongva nyilatkozta a Magyar Szónak adott interjújában:,, Mintha egy cso
da folytán huszonöt gyönyörű gyermekem született volna hirtelen, azzal az 
atyás gyönyörködő tekintettel pásztáztam a döngöltföld-arénát, kacagtam 
Tauz mester sziporkázó koreográfiáján, és — horribile dictu! — a saját 
poénjaimon is."

A Csárdáskirálynőből Csámpás királynővé átparodizált operetten há
rom zenei munkatárs, Szöllősy Vágó László, Szöllősy Vágó János és Mák 
Attila is dolgozott. Az eredeti zenét furulyával, citerával, köcsögdudávaJ 
„keresztelték" meg, miként Tauz Lajos mondotta.

Minden együtt volt hát Kavillón a sikeres bemutatóhoz. Légköre, han
gulata, varázsa volt az előadásnak és hatása az azt megelőző hívogatásnak: 
a színészek járták a falut; utcáiban, majd a késő délutáni órákban a játék 
helyén is népdalokat adtak elő a fiatal vajdasági zenészek-énekesek. A 
tisztán csendülő zenére a kiváló szabadkai táncos, Lackó Illés lépett po
rondra, fellépésével mintegy jelezve: immár a vajdasági folklórnak is akad
nak olyan egyéniségei, akiknek a vérévé vált annak minden értéke, s akik 
a magyar népzenében jócskán tájékozottak, sőt arra táncolni is tudnak.
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Az alaposan felcsigázott érdeklődést jól elkészített bemutató követte 
Kavillón. Nem hagyományos előadás, nem is valami világtól elrugaszko
dott kísérlet. Mégis lázat keltő esemény színhelye volt a falu. A teret zsú
folásig megtöltő közönség pedig jól szórakozott.

Kálmán Imre—Kopeczky László Csámpáskirálynőíje megkezdte hát 
szép, izgalmas életét a vajdasági tanyavilágban, s könnyű, pilleszámyú ál
mokat vitt az ottaniaknak. A színinövendékek és a fiatal színészek kimű
velt mozgásuk révén emelkedtek fel feladatukhoz, s valósították meg Tauz 
Lajos elképzeléseit. Igazán kár, hogy az éneket magát nem helyezték át 
ugyanúgy a paródia síkjára, mint a zenét és a játékot. Mert így míg görbe 
tükörben látjuk előadásukban a mesét, mégiscsak Honthy Hanna és a töb
biek kellemes énekét halljuk, és természetesen élvezzük is. Tehát amit 
karikírozunk, arra támaszkodunk, az adja produkciónk nagy és fontos 
részét. Az előadás elkészítőinek az érdeme ezen a téren csupán annyi, 
hogy kollázst állítottak össze az operett egyes számaiból, és erre a kollázs
ra építették a Tanyaszínház produkcióját, ami végül tetszetősre sikere
dett.

Mi adhatta a javát-borsát?
Elsősorban a címe jelezte groteszksége, külömnűfajúsága. Azután Ko

peczky „huszonöt gyönyörű gyermekének" lendületes, színes, szívvel-lé- 
lekkel játszott játéka, amelyet a könnyed lépések, a kacagtató humor, a 
kamaszos sziporkázás, az arcokra kiülő lelkesedés, a gyerekes pajkosság 
jellemzett leginkább.

Tömény szépség tárulkozott elénk Kavillón. Töménytelen emberi-mű- 
vészi érték. A sok név körül csak egyet ragadjunk ki: Rövid Eleonóra úgy 
csillogta végig könnyedén elegáns játékával ezt a mindenki számára élvez
hető előadást, hogy alakítása szinte külön ,,monodráma” volt a furcsa víg
játékban, mégis egybenőve, egybeforrva az utóbbival. Arcson Rafael, Ba
kos Árpád, Bakota Árpád, Bálint Rudolf, Banka Lívia, Banka János, Boros 
László, Búbos András, Faragó Edit, László Sándor, Pócik József, Szilágyi 
Nándor, Tápai Kornélia és Törköly Levente szerepformálása ugyancsak 
dicséretet érdemel. Váll váll mellett küzdötték meg eredményeiket, senki 
sem lazított a gyeplőn, senki sem veszítette el menet közben a kedvét a 
szívós, de szép munkától.

Ahogy a szinte gyermekszereplők alakításában a báj, a frisseség, 
az üdeség dominált, a zenében a népi hangszerek nyújtotta bensőséges han
gulat. Ez a sikeres próbálkozás beszédesen vall művészeti életünk új le
hetőségeiről.

A kicsit bőségesre szabott játéktéren olykor-olykor túlságosan szét 
húzódik a játék, hogy történéseit nem tudjuk egyidejűleg követni. De e 
kifogás megtételekor eszünkbe jut: ehhez a fiatalos nekiiramodáshoz, amely 
a csikók vágtájához hasonlatos, nagy tér kell, zöld pázsit a népmesékbe, 
balladákba illő parasztházacskák mögött.

A látványt a széles utcákban parkoló sok-sok autó sem rontotta: az 
ilyen eseményhez jár a közönség. Méghozzá tartományi közönség, amely 
egy nagyvárosi színházi bemutatón sem lehetett volna népesebb.

Kálmán Imre—Kopeczky László: CSAMPÁSKIRÁLYNÖ. Dramaturg: Csipak Angéla. 
Rendező: Soltis Lajos. Koreográfus: Tauz Lajos. Zenei munkatársak: Szöllősy Vágó László, 
Szöllősy Vágó János és Mák Attila. Hangfelvevő: Fece Iván. Közreműködnek: Arcson Ra
fael, Bakos Árpád, Bakota Árpád, Bálint Rudolf, Banka Lívia, Banka János, Boros László, 
Búbos András, Faragó Edit, László Sándor, Pócik József, Rövid Eleonóra, Szilágyi Nándor, 
Tápai Kornélia és Törköly Levente. Bemutató: 1984. július 8-án, vasárnap, Kavillóban.
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OLVASÓNAPLÓ

LENYŰGÖZŐ TUDÁS, HATALMAS ERUDÍCIÓ

BORI IMRE Huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar irodalomról. 
Fórum, Újvidék, 1984.

Ha egy életműnek lehet esszenciája, akkor Bori Imre 25 tanulmánya két
ségtelenül annak tekinthető. Az író — legyen szabad a kritikust is így 
aposztrofálni — egész pályaképe bontakozik ki az olvasó előtt a húszévi 
munkásságát felölelő műben, a különvélemény fiatalos bátorságával, egyé
ni meglátásokat kihordó, új és merész szempontokat megfogalmazó írá
soktól kezdve az okos, higgadt, inkább összegező, mint felfedező attitű
dig. Nem kétséges, hogy az egyetemes magyar irodalomtörténetben az 
előbbivel biztosított magának tiszteletet keltő, hogy ne mondjam: irigylés
re méltó helyet, ö  volt a húsz év előtti magyar irodalmi életnek az a bátor, 
független kritikusa, aki megkövesedett szocrealista sémákkal szembeszáll- 
va, mindig újat kereső szenvedélyével visszahelyezte jogaiba a magyar mű
vészi alkotószabadság igényét. Ezt a legjobban s a legeklatánsabban a kö
tet ötödik és hatodik fejezetének hét írása példázza. És egyben a legmeg
győzőbben is, azzal a meleg hangvétellel, amely Németh László iránt min
denki másnál intimebb érzelmi kötődést is sejtet.

írást mondtam az imént, jobb szó híján, mert Bori hatalmas mun
kája nem kizárólag tanulmányokból áll, ahogy a címe állítja. Az esszé fi
nomabb szőttesének anyaga is kibomlik minduntalan előttünk, néha al
kalmi írásokban, valamilyen irodalmi jamboree együtteséből kiválva, vagy 
visszaemlékezéseknek engedve, amilyen az Üzenet Kosztolányi-számában írt, 
szemléletes apergukkel teletűzdelt vázlata, amely minden vázlatossága mel
lett is nagyvonalúan széles ecsetkezelésével állítja elénk Kosztolányit. És 
ilyen új, kiegészítő meleg színek jelennek meg a korábban már kidolgo
zott József Attila-portrén, mintha a költőről valóban nem lehetne eleget 
írni. Ezekben az igazán decens kis retrospektívákban Bori önmagáról is 
többet mond, épp azért, mert ideje sincs felvenni bennük a fegyelmezett 
kritikusi impassibilité magatartását. És így az is élőbbé válik, amiről ép
pen beszél.

Nagy és terjedelmes értekezéseiben a számadás, a szintezés feladatát 
vállalta s irodalmi életünk domborzati térképén mélység s magasság koor 
dinátáit határozta meg, olyan lenyűgöző tudással, hatalmas erudícióval 
hogy már ezzel is tiszteletet kelt. Nagyon érdekesen fejtegeti Lukács György 
kétlakiságát, aki anélkül, hogy elvi szempontjait félretette volna, titokban, 
tudat alatt azokat szerette, akiket pártja nevében keményen bírált. Ha e 
kettősség politikai hátterét érthető okok miatt nem is világítja meg Bori, 
az olvasó mintha mégis kiérezné tanulmányából Lukács szerepének tragi
kumát, ahogy kénytelen volt minduntalan önkritikát gyakorolni. Igaz vi
szont, I hogy aztán ott folytatta, ahol abbahagyta. S talán ezzel magya
rázható, hogy nagyobb kárt nem okozott a háború utáni magyar irodalom
ban, amely minden korszakánál átmenetibb jellegű volt.

De Borinak nem is Lukáccsal van vitája a magyar irodalomról szóló 
szimultán párbeszédeiben, hanem a Lukácsnál is hivatalosabb s éppen 
ezért kisstílűbb és merevebb pártkritikusokkal, akiket, ha csak egy fél
mondat erejéig is, de személy szerint megapprehendál.

Mert nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy egy izgalmas vita folyt 
Bori munkásságában, tulajdonképpen az alkotószabadságert, amelynek ki
küzdése kezdettől fogva, politikai tendeciát figyelmen kívül hagyva, prog
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ramja volt. Az avantgarde igézete pályakezdése óta nem hagyta el Borit, 
legföljebb érzékenységeket kevésbbé felborzolók a konzekvenciái. Ugyan 
Babitssal szemben is a szürrealista lírához való ellenséges hangoltsága mi
att kemény hangot üt meg, de hogy nem igazságtalant, azt az egy-két nem
zedékkel idősebbeknek is el kell ismerniük, ha még annyira érzékenyek is 
a blaszfémiára.

Amit azonban kivált, a valóságban nem is nemzedéki ingerek, lé
vén távlatkérdés az egész, s hadd valljam be, ha már nemzedéket emlí
tettem, hogy Borinak épp ezek a szenvedélyesen konok kritikai recidívái 
az érdekesek és izgalmasak. Mert itt mint egy megszállott szektaalapító 
száll síkra az újért és bizarrért és minden szavát a lelkesedés tüze járja át. 
Ebben újra megfiatalodik, hogy aztán nyugodtan visszatérjen a higgadt, 
okadatolt, idézetekkel bőségesen ellátott okos bizonyításhoz s az összefog
lalás gyakorlatához.

Mindezzel, azt hiszem, Bori maga is tökéletesen egyetért. Impozáns 
munkájának ez a kitűnően megkomponált kötete így ad teljes képet nagy 
szabású kritikusi alkatáról, szubjektív és objektív nézeteket egyformán 
csatasorba állítva, nem törődve azzal, hogy közülük egyesek már önállóan 
napvilágot láttak. A kiadónak tehát túl kellett tennie magát az ilyen kicsi
nyes szempontokon, mert — ismétlem — ez az egységes pályakép.

Nagy könyv, nemcsak terjedelemben ez az Ady-elemzéssel kezdődő 
mű a századelő koherens szellemi világának körképével, összefüggéseiben 
is szép bizonyítékokkal alátámasztva, s Mándyval, Mészölyvel meg Her
nádival fejeződik be, csak egy-egy könyvkritika erejéig is, de Weöres Sán
dor és Pilinszky vers világán át kövezve ki a hozzájuk vezető utat.

Ha hiányolnék valakit, Márai lenne. Nem prózájának újraértékelésé
vel szembeszállva vele, hanem mint jelenséget tárgyalva.

De attól eltekintve, hogy a cím sem ígéri egy korszak teljes irodalom- 
történetét, aki hiánytalan összefoglalást akar, másutt keresse tényleg, lexi
konokban, ne egy ilyen, természetétől is alaposan elütő, helyenként át
fűtött hangú műben. Amivel nemcsak Bori tartozik önmagának. De ezen 
túl az a védettebb éghajlat alatt szabadabban kialakult szemlélet is bizo
nyára megértésre talál most a magyar irodalmi életben, amelynek kétség
telenül Bori Imre volt az előharcosa és szálláscsinálója.

HERCEG JÁNOS

EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN

BOGNÁR ANTAL: Esélyek könyve.
Fórum, Üjvidék, 1983.

AKI A DIJAK ÁRNYÉKÁBAN ÍRÓ LETT
A felvételen egy szőke hajú, naiv arckifej ezésű fiatalember profilban lát
ható. Arcán vonzón keveredik a naivitás és a komolyság. Idestova 16 év
vel ezelőtt készült a 'kép az akkori, Becsén tartott, középiskolás irodalmi 
vetélkedő egyik nyerteséről, Bognár Antalról. Sokat olvasott már akkoor, 
a szabadkai könyvtár lelkes tagjaként végigfutotta Jókai „meséit”, hogy 
aztán a vetélkedőn a Holttest című novelláját olvasva a bíráló bizottság 
nála nem sokkal idősebb tagjai felkapják fejüket: „Ez a fiatal tud írn i!' 
A bizottság egyik tagja, Utasi Csaba, nyolc év múlva már tárgyilagosabb 
és igényesebb, hiszen a díjnyertes novelláról megjegyzi: „Hangulatkeltő, 
túlírt bekezdések, fiatalos nagyotmondás, rémihistóriákba illő képek vol
tak rá jellemzők." Tehát az elrugaszkodás kedvenc írójától igencsak 
merész.
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Aztán 1981-ben, ugyanarra a vetélkedőre, az ismeretlen és naivitá
sában szintén megragadó Bíró Éva, épp az időközben „befutott" Bognár 
Antal egy novellájáról ír munkát. Ízig-vérig modem alkotásnak tartja 
a háborgó Kirsohmüllerről szóló történetet, szenvedélyes, egyéni hangvé
telű írása a következő megállapításokban kulminál: „S Bognár csodá
latos hatalma, amellyel a kezében tart! Az a leírhatatlan légkör, az a 
varázs, amit áraszt, s ami körülötte lebeg, foglyává tesz", valamint „A 
mester ragyogó tehetségével, hozzáértésével fest helyzeteket, egy bűvész 
utolérhetetlen ügyességével kever képeket, hangulatokat". A fenti elra
gadott sorok alapján, és ezt bizonyítják jóval komolyabb elismerések is, 
Bognár Antal eddigi írói útja sikeres. Érdemes követni.

Bognár Antal lenne az a kisiskolás, akit egyik novellájában barátai 
hazafelé menet arra kényszerítenek, hogy tintát igyon? A választ nem 
adhatjuk meg a kérdésre, de tény, hogy a tinta, mint az írás anyagi alap
anyaga, felszívódott vérébe, más szóval: az írás vérévé vált, vagy aho
gyan egyik bírálója. Gerold László állítja: „Elég, ha egy papír fölé 
hajolhat..., s rabul ejti a leírhatóság kíváncsisága, máris önti magából 
a sorokat, a végtelen fekete cérnaszálra emlékeztető szófonalat." Bognár, 
úgy tetszik, állandó belső kényszer hatása alatt él: leírt szavakon ke
resztül akar vallani nem annyira az őt körülvevő vagy az általa teremtett 
vüágról, hanem magáról a folyamatról, hogyan is születik meg a leírt 
szó a papíron, hogyan viaskodik az anyaggal. Félelem tölti el, amikor 
arra gondol, hányféleképpen írható le mindaz, amit leírni szándékozik. 
„ . . .  ami velem, általam íródik, egészében számomra felfoghatatlan", 
vallja egyik novellájában. Abban, amelyben megalázásképpen tintát kény
szerül inni.

Az 1968. esztendő nemcsak azért volt fontos Bognár Antal szemszö
géből, mert akkor fedezték fel, hanem azért is, mert ekkor alapít néhá- 
nyad magával irodalmi „társaságot" Szabadkán. A Kosztolányi Körbe 
azok társulnak be, elsősorban és mindenekelőtt fiatal középiskolások, 
akikre talán a tagadás a legjellemzőbb. Az a türelmetlen tagadás, amely 
igyekszik szétfeszíteni a kialakult korlátokat és valami újszerűt terem
teni. Bognár Antal is, „emlékezései" szerint, részt vesz a Kör által szer
vezett happeningen szeptember hónapban, ugyanakkor azonban most két
ségek gyötrik „a vállalkozás valódi súlya felől". A csoport, mint kide
rül, nem homogén, s bár a társadalom teret és lehetőséget biztosít ki
bontakozására, igen hamar kifullad. Kiderül, hogy a tagadás nem lehet 
program, helyette fel kell mutatni az alternatívát. S erre a Kör tagjai 
nem képesek. Elhagyják Szabadkát, hogy Újvidéken folytassák útjukat, 
de immár mindegyik külön-külön vívja a maga harcát. Bognárt sorsa 
az Üj Symposion felé sodorja. Lehetőség nyílik számára a kibontakozásra. 
Ugyanakkor nagy felelősség is nyomja vállát: a bizonyítás kényszere. 
Igazolnia kell tehetségét, vállalnia az újat. De hogy a sikertelen sza
badkai kísérlet bántó élményként foglalkoztatja, azt két későbbi írása 
is igazolja. „Tiltakozó" korszakának szelleme árad a Sikeres exhumáció 
és Jegyzet Péter László hozzászólásához című írásaiból. Az előbbi az 
Üzenet által hirdetett novellapályázat sikertelenségét igyekszik bizonyí
tani (ugyanakkor bírálja a „valóságirodalom" fogalmát is), az utóbbi 
pedig elmarasztalja az Élet jel által kiadott Éle tjei Miniatűröket azzal, 
hogy erősen helyi jellegűeknek minősíti őket. Nem egyénieskedésről van 
szó e két kritikus hangvételű cikkben, hanem annak az ösvénynek kö
vetkezetes tovább járásáról, amelyen a Körben indult meg. Egy olyan 
ösvényen, amelynek végét maga a szerző sem látja. Aztán nyomban az 
indulás után megdöbbenve tapasztalja, hogy az egyenesnek hitt ösvény 
számlálhatatlan mellékösvényre ágazodik. Vajon melyik az övé, vagy neki 
kell újat taposnia?

Szinte magától értődő, hogy az irodalom elkötelezettje Újvidéken a 
magyar nyelv és irodalom tanulmányozásába kezd. Külön ki kell hang
súlyozni ezen a helyen a nyelv és irodalom egyidejű megközelítését. 
Bognár esetében a két fogalom elválaszthatatlan és egymásba fűződő 
egység. Következnek tehát az „iskolásévek", de már itt megmutatkozik 
az óhaj, hogy az utat a maga módján járja. Jellemző, hogy Szabadka
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még mindig vonzásában tartja, hiszen tanulmányai folyamán gyakran 
foglalkozik Kosztolányi és Csáth műveivel. Ezekhez csatlakozik Krúdy 
művészete is. Ezak a tanulmányok oly elmélyültek és alaposak, hogy 
korai munkáin a fenti írók hatása nagyon is érezhető. Kritikusa, Utasi 
Csaba még 1976-ban is lejegyzi a veszélyt, miszerint ,;féltő, hogy így csak 
Kosztolányi-, Csáth- és Krúdy-novellákat ír majd". Ez pedig nem lenne 
több kuriózumnál. Minden valószínűség szerint a későbbiek folyamán 
megjelent, a magyar irodalommal kapcsolatos tanulmányainak java része 
ebből az időszakból származik. Petőfi kapcsán a költői konkrétumról ír 
hosszú tanulmányt, nagy anyagismeretről, olvasottságról tanúskodik 
Csáth Géza Ismeretlen házban című írásának elemzése. Végtelenül elvont 
Füst Milán Aladdin atyja sírjánál című művének szintaktikai elemzése. 
Tetszik neki Kolozsvári G. Emil Az utolsó hullám című regénye, amely 
„egyfajta lélektani szociográfia", a múlt leleplező feltárása. József Attila 
szabad verseiről írva Révaival „vitázik". Minden kétséget kizáróan ezek 
a tanulmányok befolyásolják alkotásában. Mert, ha kissé óvatosabban is, 
de ír. Mondjuk metanovellákat. Ezek az Üj Symposionban jelennek meg 
Cincogás cím alatt.

Sokatmondó ezeknek a túlságosan elvont írásoknak a mottója: „bok
ros lovával a gazda:/messzi úton járok; /részeg gazdájával a ló-/ hazata- 
lálok?". Bongár elindul a maga választotta ösvényen. Tájainkon tulaj
donképpen ő tapossa ezt a csapást. Metanovelláiban a szavak egymás 
után rajzanak, az üzenet teljes homályban marad. A zavart a metano- 
vellák fura címei (pl. Cincoghatnékom van, De íme a macska, A huszon
negyedik férfiöltöny, A folyóra feszítve stb.) fokozzák. Kísérletek, elsősor
ban nyelvi kísérletek ezek az írások, amelyekkel a korabeli (és a mai 
kritika) mit sem tud kezdeni. Némileg „hozzáférhetőbb'' metanovellákat 
tartalmaz Bognár első kötete, a Textília. A róla írt kritikák egyik mon
data fokozottan érvényes a Cincogás metanovelláira: „Bognár Antal tud 
írni, e tudás eredménye azonban meglehetősen problematikus." Utasi 
ebben az írásában dicséri az író kiveteles nyelvérzékét, de joggal jegyzi 
meg, hogy a szerző elégtelen tapasztalattal rendelkezik, írásaiból kizárja 
a világot. Azt tanácsolja Bognárnak, forduljon el az „egzotikus témák
tól", tegye funkcionálissá nyelvi adottságait. A Kosztolányi Kör egyik 
volt tagja, Danyi Magdolna, a Cincogás metanovellaciklust elemezve kie
meli, hogy Bognár Antal tudatos alkotó, metanovelláiban az írás nyelvi 
realizálása áll a központban, szerinte felbontja a novellaformátf a próza
vers felé mozdítja el. „Izgalmas és értékes kísérletek", állítja, illetve 
„Bognár nyelve egyéni, meglepően gazdag, arányosan felépített próza* 
nyelv. Mondatainak ritmusa van". Mindössze tizenkét év távlatából a 
Cincogás sikertelen kísérletnek látszik. Csak az derül ki belőle, hogy szer
zőjük ügyesen és tudatosan bánik a nyelvvel. A valóság ilyen méretű ki
zárása és megtagadása azonban nem szülhet értéket. Egy szellemileg 
hermetikus világban élő író írhat ilyen művet. Nem is csoda, hogy szinte 
semmilyen visszhangot nem vált ki. Épp ezért hat némileg furcsán a 
Sinkó-díjat odaítélő bizottság megokolása, miszerint ,huzamosabb időn 
át folytatott sokoldalú irodalmi tevékenységéért" kapja Bognár Antal, 
a „publicista, kritikus és novellista" (ügyeljünk az utóbbira!) ezt az elis
merést. Ügy vélem, Bognárt az elismerésben benne feszülő tehetsége 
miatt tüntetik ki, nem pedig novellái miatt. Tény viszont, hogy meg
kapja immár a második díjat. Előlegezett díj ez.

Mint a fentiekben idéztem, a Sinkó-díjjal egyebek között publiciszti
kai ténykedéséért is illetik. S valójában: amióta írással foglalkozik, min
dig ír szellemi életünk számos jelenségéről. De időközben írásainak in
tellektuális szintje természetesen emelkedőben v.an. Hol van már a pop
zenéről írt naiv elmefuttatás! Most mondjuk Varga Zoltán novelláit vizs- 
gálgatja („Varga számára mindig fontosabb a probléma, mint a meg
jelenítés", állapítja meg. Az ő esetében a helyzet a fordított, mondhat
juk), és mindegyiknek egy közös fogyatékosságát fedezi fel: az érzékletes 
megjelenítés hányát. Egyet tovább lepve a tárgyalt kötetet {Eláll az eső) 
egyszerűen sikertelennek tarjta! Szügyi Zoltán és Farkas Emil költésze
téről szólva egyértelműen kiáll mellettük, de írása mentes szinte minden
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konkrétumtól. Annál lesújtóbb a véleménye Bogdánfi Angyalok játszanak 
című regényéről: „Bogdanfi Sándor kezében (bécsi ízlés szerinti) ope
retté silanyu-1 ez a dráma.” Pintér azért válik támadása tárgyává, mert 
József Attilát parodizálta. Bognár szerint a költőből nem szabad csúfot 
űzni. És következik a másik véglet: Danyi Magdolna verseskötetéről jó 
véleménnyel van. Az új melletti kiállásról tanúskodik Hogyan lehet jó 
prózát írni? című írása. Az írásból aztán sok minden kiderül, csak éppen 
a címben feltett kérdésre nem kapunk választ. Tulajdonképpen alkalom 
ez arra, hogy kifejezze elképzelését, miszerint időszerű lenne kiadni a 
fiatal vajdasági magyar prózaírók antológiáját. Gondolom, magára is 
vonatkoztatja a fenti cikkében megfogalmazott megállapítást: „Prózaírók 
nem születnek, huszonéves fővel nyilván senki sem képzelheti magát 
prózaírónak, tájékozódása mégis elevenebb, s a kísérleteknek nagyobb 
teret engedni nyilván már csak azért is bátrabban kellene.” De nemcsak 
az irodalom, a nyelv is érdekli, hiszen a nyelvművelést nem magán-, ha
nem társadalmi ügynek tekinti, amelynek „fel kell szívódnia a köz tu
datba”. Érdekli s színpad is. Rövid és tárgyilagos tudósítást ír a közép- 
iskolások színművészeti vetélkedőiről, valamint egy értelmetlen, üresjá
ratokban hemzsegő cikket Tolnai Ottó Tűzálló esernyő című drámájáról. 
Tehát tematikai meglepetés van bőven írásaiban a hetvenes évek első 
felében. Meglepetés volt az is, amikor a publicista és metanovellista 
1975-ben, teljesen váratlanul, „minden előzetes nélkül”, drámával jelent
kezik! Méghozzá aránylag jóval.

Az addig megjelent írásaihoz viszonyítva az Európa szépe „hagyó 
mányos mű. Nehezen hihető el, hogy a Cincogás metanovelláinak szer 
zője írta, de így van. Bognár eddigi opusában szinte nincs egyetlen al
kotás sem, amelyben a mondanivaló ilyen egyértelműen kivehető lenne. 
„Vad” kísérletről, formabontásról szó sincs, pedig az előzők alapján azt 
várhattuk volna, hogy esetleg épp e műfajban próbálkozik meg a telje
sen újjal. Mint minden kezdő vállalkozásnak, ennek sincs határozott pro
filja. Bővelkedik elmélkedő szakaszokban, groteszk jelenetekben, natura
lista mozzanatokban és montázsszerű dokumentálásban. Témája: hogyan 
uralkodik el a nacionalizmus és az alantas ösztön az ész felett, tanul
sága: annak, akinek az igazságtalan társadalmi elosztás csak nyomort 
adott sorstársul, joga van a visszavevésre. Az Európa szépe történelmileg 
elkésett kiállás a militáns humanizmus mellett, a maga jelképes záróké
pével pedig naivan megható. S erre a műre irodalmi közvéleményünk 
nem figyel fel. Tagadhatatlan, hogy témája és üzenete nem időszerű, de 
megformálása a nulladarabos ifjú szerző részéről meglepő biztonsággal 
történik. Olyannyira,, hogy némi változtatásokat eszközölve akár szín
padra is lehetne vinni. Egyedül öreg Dezső „kért szót” a fenti drámával 
kapcsolatban. Megállapítasa szerint nem színpadra készült, „a könyv- 
dráma műfaját bővítő mű a maga nemében nagyon is 'kielégítőnek mond
ható”, „pozitív mű”-nek találja, Bognár bebizonyította, hogy nemcsak jó 
novellákat, drámát is tud írni. Kiemeli a dráma nyelvezetének erejét, a 
mesterien megformált körmondatokat, a tudatos szerkesztést. Az Európa 
’szépe Bognár első lépése a „konkrét” irodalom irányába. Nem figyelnek 
fel rá; lehet, hogy e körülmény készteti arra, hogy a Cincogás ösvényén 
folytassa útját.

Mert az 1976-ban megjelent és némi visszhangot kiváltó Texília című 
kötet, tulajdonképpen Bognár első könyve, egyértelműen a Cincogás- 
ciklus vonalát követi és a hetvenes évek első felében írt metanovellák 
javát tartalmazza. Jellemző, hogy ezeknek az írásoknak nincs cselekmé
nye, ezoterikusak, meghatározatlan nyomott hangulatot árasztanak ma
gúikból, műfajilag nem definiálhatók. A szavakkal és mondatokkal két
ségtelenül ügyesen bánó szerző szinte minden esetben elhallgatja azokat 
az ősélményeket, amelyek végső, prózai kivetítése a mű. így aztán el
vont mondanivalóját nehezen artikulálva közli. Az előzmények, indítékok 
említése nélküli lecsapódások konstruáltan hatnak. Mert az előzmények 
elhagyása miatt értelmetlenné válik Bognár metanovellája. Hiszen mi 
marad akkor közlésre: a nála kiváltott érzéssor. A valóság kétségbe vo
nása a valóság teljes kirekesztéséhez vezet. Meg kell hagyni, a nyelve
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zet hatása kiváló hangulatkeltés, de ez még távol van a művészi érték
től. A fenti megállapítások már a korabeli recepcióban is jelen vannak 
azzal, hogy kritikusai mintha óvakodnának kimondani: a kötet végered
ményben nem több, mint egy olyan kísérlet, amelynek értékei igencsak 
kétségesek. Bányai János a Texiliát különös kötetnek" nevezi Mutat
vány mondatokkal című írásában. „Nehezen felismerhető írói elképzelés 
szerint elrendezett hosszabb-rövidebb írások", írja. Feltétlenül ki kell 
emelni észrevételét, miszerint „csak az érdekli, ami mindenek előtt volt: 
a történet felé vezető út, nem a történet maga". Bognárnak a nyelv ma
rad, mivel lemondott a világ ábrázolásáról, „számára az írás, a próza
írás nyelvi kérdés", zárja le Bányai kritikáját. Thomka Beáta szerint 
Bognár metanovellái az esszé vagy a líra irányába mozognak (mint utóbb 
kiderül, téves következtetés, rendszertelen építőkövek, dicséri nyelveze
tüket, de ugyanakkor hiányolja a „globális szemléletmód" távoilétét. Ju
hász Erzsébet megkísérelt összeállítani egy használati utasítást Bognár 
Textíliáiénak olvasásához. S mivel ez aránylag konkrét, valójában jól 
is jön. Az írásokat csoportosítani igyekszik, majd példákon keresztül meg
világítani őket. Elemzése a fomára vonatkozik elsősorban, úgyhogy végső 
megállapítása a könyvről, „egész prózairodalmunk korszerűségének nagy
szerű kötete", meglepetésszerűen és enyhén szólva túlzottnak hat. Ge- 
rold László írása a Textíliaról igen magvas és konkrét, mondhatni talán 
a lényegre legjobban rátapintó. Számára a metanovella ingadozás a próza 
és a költészet között, ő is megállapítja, hogy „Bognár számára a szavak
ból szőtt szöveg mindennél fontosabb", ,ykivételes a nyelvi igényessége, 
ritka az íráskészsége". Heterogén, kiegyensúlyozatlan kötetnek találja a 
Textíliát, a kevésbé sikerült írások ürességet rejtenek, mert nincs ben
nük az élmény intenzitása, jobbak azok, amelyeknek alapul a valós él
mény szolgál. Szerinte a könyv legjobb írása a Szerb utca, ez az egyet
len írás, amelyben harmonikus a viszony a való élmény és irodalom 
között. Ez utóbbi észrevétellel egyetértek. Utasi Csaba írásának címe 
sokatmondó: Nyelvi bravúr, háttal a világnak. A kivételes nyelvérzék 
mellett sajnos nincs jelen a való világ, s ennek eredményeképpen a kö
tet „meglehetősen problematikus". Jellemző, hogy egy év múltán Csor
dás Mihály is használja ezt a jelölést Bognárról szólva kisprózánkról 
írt széljegyzeteiben: „Bognár a legproblematikusabb és egyben az egyik 
legígéretesebb fiatal tehetsége a jugoszláviai magyar prózának." Prob
lematikusnak látszik azért, mert ellentmondásosak voltak akkori írásai, 
ami értéküket illeti, és a kritika véleménye is megoszlik róluk. De már 
az említett Szerb utca mintha jelezte volna a változást, az elmozdulást. 
A valóság könyörtelenül helyet kért írásaiban, hogy aztán végül is az 
Esélyek Könyvében elnyerje a maga helyét. Ez a folyamat azonban lassú 
volt. Az igényes író valószínűleg sokáig gondolkozik arról, hogyan is 
eressze be erőszakos vendégét.

Változatlanul érdeklődik a jugoszláviai magyar irodalom iránt. Igaz, 
idevonatkozó írásai rendszertelenül és tervezetlenül jelennek meg, de 
bizonyos folyamatosság azért mégis tapasztalható. Ebből az időszakból 
(a hetvenes évek második feléről van szó) kiemelkedik írása a jugoszlá
viai fiatal magyar prózaírókról. Ennek bevezető részében hosszan időz 
el a háttér hatását vizsgálgatva az alkotóra. Aztán tér át bemutatásukra 
azzal, hogy a prózát jobbnak tartja a költészetnél, de távol áll tőle a 
maradéktalan dicsérés („másodlagos, harmadlagos utórézgések”). Szerinte 
ezeknek a fiataloknak alapélménye a város és falu ellentéte, rámutat a 
városiasodás folyamatának jelentőségére. Javaslata, a legjobb írásokból 
állítsanak össze és adjanak ki egy füzetet, magvalósítatlan marad. Nyil
vánvaló rokonszenwel ír Benedek Mária könyvéről; megragadják annak 
„szociográfiai dimenziói". Ez is jele annak, hogy mindjobban érdekli a 
valóság. Számára izgalmas folyamat az, amikor a szociográfia iroda
lommá alakult át. Modem kisprózát vél felfedezni a könyvben, jellemző 
végső következtetése: „Benedek Mária könyvének értékét tehát az írások 
szociográfiai, publicisztikai és szépirodalmi dimenziójának szerves együtt
élése jelenti." Mondhatjuk ezt az Esélyek könyve programjának? Máshol 
Beretka elbeszéléskötete felett elmélkedik. „Beretka kivételesen jó kife
jezőkészséggel rendelkezik", szögezi le, utal az írások belső és külső
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formai változatosságára. Általában Bognár kritikai írásaira jellemző az 
absztrakt fogalmak bőséges használata, a rendkívül szövevényes mondat
szerkesztés, ami alaposan megnehezíti olvasásukat. Éles hangvételű a 
jelentése a becsei középiskolás irodalmi vetélkedőről. Az általa nyert kép 
minőségileg lesújtó, kiemeli a nyelvvel való nehézkés bánásmódot. Sze
rinte mindez a nevelés számlájára írható, amely pedig a közízlést tükrözi. 
A prózaverseket autentikusnak tartja, hiteles életérzésről tanúskodnak. 
Vajdáról írt munkájában az újat akaró költőt dicséri, aki „rombolást" 
végzett az ízlésben. S az újszerű mellett kardoskodik a filmről írt cikké
ben is.

Feltétlenül hatott Bognár alkotói fejlődésére fordítói tevékenysége. 
Már 1972-ben lefordította Emst Kassirer Nyelv és mítosz című tanulmá
nyát, 1976 és 1979 között pedig nem kevesebb, mint 15 fordítást készí
tett el szerbből. Kritikákról, esszékről, tanulmányokról van szó. Az el
méleti begyűjtés tehát folyt.

Ugyanakkor szinte észrevétlenül, visszhangot nem kiváltva, újabb 
novellaciklust indít meg az Üj Symposionban Eligazodni címen. Néhány 
éves ugrást előretéve idézzük egyik mondatát abból a nyilatkozatból, 
amelyet 1980-ban ad, amikor elnyerte a Majtényi Mihály novellapályázat 
első díját: ,,Ann íróként a legjobban foglalkoztatott: eligazodni.” Saját 
emlékei között igyekszik eligazodni, az írás számára akkor személyes 
lélektani vizsgálódás. Gyermekkori emlékeket dolgoz fel az Oda a fehér 
bögre című novellában. Lírai hangvételű művében egy korai megaláztatás
ról, öngyilkos nagyapjáról ír. Nyíltan kimondja: az írás nehézségeivel 
félelmetes harcot vív, Idézzük újra: „ami velem, általam íródik, egészé
ben számomra felfoghatatlan.” Szintén lírai visszaemlékezés az amorf 
formájú Füstbement terv című novella, amely egy nőnapi fellépés kínos 
élményét tárgyalja. Mindkét írásban nagy változásnak lehetünk tanúi: ezek 
a novellák „realisztikusabbak”, a valóság mind több teret foglal el ben
nük azzal, hogy szerzőjük fenntartja továbbra is azt a jogot, hogy saját 
hangján próbáljon szólni.

Az önvizsgálódás tovább folyik. 1981-ben jelenik meg Gáspár elnémul 
dmű novellája, amelynek csattanója (a dolgok egyszeri megvilágosodása 
a gyermek Gáspár számára, „Minden szavunkat érted, Gáspár, jegyezd 
meg. Minden szavunkat”) erősen emlékeztet a Holttest utolsó mondatá
ban megelevenedett lényére. Csattanó, amely funkciómentes, mert nem 
a novellából fakad. Avagy Gáspár a szavak erejére döbben rá? Egyéb
ként arra, hogy Bognár csattanói nem mindig „ülnek”, már Gerola fel
hívta a figyelmet a Textíliáról szólva.

Aztán 1980 végén A háborgó Kirschmüller című novellájával elnyeri 
a Majtényi Mihály novellapályázat első díját. A harmadik elismerésre is 
méltónak tartják, Léphaft karikatúráján a rövidnadrágos, immár sza
kállas szerző babérkoszorút kerget. Kezd ráragadni a „nyertes” címkéje. 
A hármas taglalású, „klasszikus” elbeszélésnek induló műben annak a 
fura helyzetnek lehetünk tanúi, hogy a novella hőse a szerzőhöz fordul 
és kéri feloldását. Később Bognár jómaga egy nyilatkozatában díjnyertes 
novelláját aifféle szózatnak, az olvasóval való játéknak nevezi. Modern
ségét nyomban közlése után Bosnyák István kiemeli: „Az első díjas A 
háborgó Kirschmüller nyilván éppen azért emelkedik ki oly egyértel
műen a pályázati mezőnyből, mert epikus technikájában és módszerta
nában leginkább magán viseli a fenti értelemben vett műfaji korszerű
ség jeleit.” Tagadhatatlan, hogy a novella tájainkon eredeti és újszerű, de 
korántsem nagy értékű. Ügy vélem, a díj odaítélésekor elsősorban az ere
deti hangvételt részesítették elismerésben, bár még mindig nem kimun
kált és artikulált műről van szó. Mint a legtöbb addigi Bognár-műből, 
hiányzik belőle az egyértelmű mondanivaló, illetve az üzenet olyannyira 
szövevényes módon kerül közlésre, hogy az olvasóban felemás érzést 
vált ki. A gondolat tisztasága hiányzik ebből a novellából is. Az nem 
pótolható szellemeskedéssel, nyelvi művészkedéssel. Bognár ekkor úgy 
alkot, hogy igyekszik minden tanultat, elsajátítottat elfelejteni, nem 
tudni: „Az egész írói mesterség szalmaszál, amit a nem tudás hatalmas 
tömegének felhajtóereje tart meg: az írás a nem tudás mestersége.”
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Szerzőnk, aki gyermekkorától kezdve tudatosan írónak készül, 
1982-ben a regénypályázat első díját nyeri el az Esélyek könyve című mű
vével. „Korábbi novelláim szemléleti jellemzőitől meglehetősen eltávolod
tam”, vallja be, és amikor nekiszegezik a kérdést, miről is szól díjnyer
tes alkotása, válasza lakonikus: „A hős élni próbál.” Mert művének 
hősét a szerző „támasztja fel”, hiszen az öt részre tagolt álregény (tu
lajdonképpen amorf műfajelegy) első fejezetében P. J. haláláról olvasha
tunk. A cél: egy meg nem élt élet bemutatása azzal, hogy a második, 
harmadik és negyedik fejezet az esetleg megélt élet három változatát 
vonultatja fel. Az Egy semmirekellő vallomásai (Eichendorff-asszociáció?) 
elkésett jeans-próza, ami a belső formát illeti, viszont tartalma friss és 
időszerű, nyelvezete jól eltalált, cselekményben rendkívül gazdag (hol van
nak a Textília végtelen expozícióra beállított képei!), igaz, egy-egy él
ménysor fárasztóan ismétlődik. A Védőbeszéd meglett ember mellett egy 
komplexusokkal megterhelt, különös fiatalember vergődését eleveníti meg 
mai világunkban. A kis Pajor királyi életrajza, úgy vélem, erősen önélet
rajzi indítású fejezet, amely a szerző írói pályájának kezdeti szakaszát 
mutatja be. Hiába mondta a novellapályázatkor: „Mostanában kezdek 
olyasmiről írni, ami már nem én vagyok.” Ügy látszik, az „eligazodás” 
még tart. Inkább igazat adunk annak a kijelentésének, mely szerint: 
„Nekem az írás sokáig önmegismerés volt.” E fejezetből értesülünk ar
ról, hogy mindig valami maradandót akar alkotni („nem szabad elmúlni 
nyomtalanul”), hogy milyen nehézségekkel áll szemben az íráskor. („De 
ezzel is úgy van, mint nemegyszer a kötöttebb írásokkal: megírásuk előtt 
csak a remek, merész, szellemes konklúzió lebeg előtte karnyújtásnyira, 
s mire a végére érne, sehogy se tudja lezárni, a központi gondolat, a 
lényeg, amit közölni akart, és legvégül nyomatékosítani, nyomtalanul el
sikkadt valahol, szétmorzsálódott, vagy csak délibáb volt.”) Mondhatni, 
az utóbbi tizenöt év folyamán nem jelent meg egyetlen mű sem Vaj
daságban élő magyar írótól, amely ily őszintén és mélyen feltárta volna 
az írói alkotás nehézségeit

S mindez szorosan együtt bontakozik ki előttünk az író magánéle
tével. Bognár a „legíróiatlanabb” írónak tarjita magát, aki azt a végső 
tanulságot igyekszik kimondani az Esélyek könyvével, hogy „A regényt 
igazából és döntően nem a narráció, hanem az anyag frissítheti fel, olyan 
anyag megmunkálása, amely a közfelfogás szerint eladdig nem volt a 
próza tárgyának vehető”. A befejező fejezetben élvezhetjük Bognár hu
morát. „Elvesztette” hősét, megfricskázza a variált nevű kiadóbelieket, 
de gúnya önmagát sem kíméli. Nyelvi teljesítménye ez alkalommal is 
feltétlenül jeles. De ez a műve már jóval több, mint nyelvi mutatvány.

Az átfutás egyelőre lezárult. Az Esélyek könyve minden kétséget 
kizáróan a vajdasagi magyar próza izgalmas olvasmánya. Szögletesnek 
és némileg befejezetlenül hat, de így is impresszív. Tanúj ele annak, hogy 
Bognár mindjobban kitör a „szavak bűvköréből”, önnön sorsának vizsgá
lódása immár nem egyedüli témája. Mert eddig nemcsak a nyelv, hanem 
írói „megszállottsága' is rabul tartotta. Számára nem az irodalmi díjak 
a fontosak, ebben biztos vagyok. Hanem a kétség: „A jobbítás vágya 
hajtja, fűti, valami nagy-nagy morális küldetéstudatot érez magában, s 
napokig szenved, hogy méltó-e rá, lesz-e hozzá ereje.” Eddigi írói pályá
jának alakulása arra enged következtetni, hogy lesz. A tintát ivó kisfiú
ból író lett.

VARGA ISTVÁN

HŰTLEN MONDATOK
Bognár Antal prózakötete tele van ötletes játékossággal, meghökkentő 
szellemi kalanddal és nyelvi kísérlettel; jelentősége azonban nem első
sorban ebben rejlik, pontosabban ez, amit említettem, valami más által 
lehet — többször, mint nem — érdekfeszítő számunkra.

Az Esélyek könyve az író látszólagos célkitűzése szerint azt igyekszik 
végiggondolni, hogy vajon milyen sors várhatott volna P. J.-re, a mostoha
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sorsú diákra, ha egy szerencsétlen véletlen következtében nem hal meg. 
Filozofikusabban és nehézkesebben az önmaga életformájáról és inkar- 
nációjáról töprengő halott hős ezt így fogalmazza meg: „Mit bír el a való 
világ abból, ami — nem torz és elvakult agy szüleményeként, hanem sa
ját szunnyadó reményei meghosszabbításaként, akár csodás, de töretlen 
folytatásaként — róla elgondolható?” A regény valóban ebből áll: az író 
különféle élethelyzetekben életre keltett hőse (hősei) folyamatosan szembe- 
sítődik azzal, ahonnan kinő, tehát a társadalmi valósággal, s mivel esetlen
nek, életképtelennek, korlátoltnak bizonyul, magát a közeget, az emberi kö
zösséget is leértékeli. Ez Bognár Antal szatírájának képlete; ez teszi indo
kolttá és érthetővé az Esélyek könyvének látszólagos formátlanságát, meg
nyugtató eredményhez nem vezető keresését. Olyan nyitott műről van szó, 
amely ahelyett, hogy egésszé retusált félmegoldással vezetné félre az ol
vasót, magát a megoldatlanságot kínálja, mint a mai életélménynek meg
felelő esztétikai kifejezésformát. Megalkuvó álszerénység helyett túl so
kat markol Bognár, s mi többször látjuk, amikor kezéből kínosan kicsurog 
a fölös mennyiség. Nem erre kell azonban figyelnünk, hanem arra, hogy 
a fiatal író vállalja valóságot teremtő és egyúttal (annak tökéletlensége mi
att) valóságot romboló szenvedélyeit. Az igazi avantgarde-nak lelkesítő 
vállalkozása fölülmúlja nála az önkéntelenül tett engedményeket, a ke
resésnek a zsákutcáit. Ha kifogások merülnek fel teljesítményével kapcso
latban, akkor természetesen nem a nagyratörését, gátlástalanságát kifo
gásoljuk, hanem azt, hogy eszközeit nem mindenütt alkalmazta kellőkép
pen feladatához, mintha olykor titkon saját maga sem bízott volna benne: 
vajon érdemes-e teljes erőfeszítéssel csinálni azt, amivel nálunk (másod
vagy harmadmagával) kísérletezik. Mintha annyira megrészegült volna írás 
közben létre jött felismeréseitől, hogy az első megfogalmazás gyönyörét 
a jogos alkotói elégedettséggel tévesztette volna össze. Vagy az az udva
riasság hiányozna természetéből, amit Jules Renard — mint világosságot
— elengedetlennek tart az olvasóközönséggel szemben?

Nem szabad elfeledkeznünk róla, hogy az újabb nemzedék, melynek 
Bognár Antal egyik kiváló képviselője, többnyire megjavíthatatlan va
lóságként éli meg a szocializmusnak előnyeit és hátrányait egyaránt. Az 
író, ha tollat ragad a kezébe, akkor az idegeinek a tapasztalatát írja és 
távol tartja magától azokat a szavakat, melyeket közösségi megbeszélések
re tartalékol. A maga sajátos nyelvén papírra vetheti azt, amit a társada
lom sejtjeiben jobb elhallgatnia, mert különben idegen, a „létérdeket” fe
nyegető testként vetik ki magukból. Az író, ha nem teremt egységet alkotó 
volta, magánélete és közösségi arca között, akkor alkotás, „bosszúállás” 
közben túllő a célon, ami szerencséje is — mert nem értik meg. Túllő a 
célon: olyan hevesek az indulatai, hogy irodalmi hősét már annak születé
sekor agyongúnyolja, megsemmisíti, ahelyett, hogy taktikusan, „ravaszul” 
fejlődni, élni hagyná, s amikor már az olvasók is tudomásul vennék létezé
sét, akkor csapna le rá, mint — már az alakulás során is nyilvánvaló — 
álértékre. Bognárnak sajnos igen gyakran elfogy a türelme és — nyilván 
a század esszéisztikus prózájának példája által is bátorítottan — az agyon- 
magyarázás, csűrés-csavarás kalandjaiba bocsátkozik. Ennek következmé
nyeként nem egy mondata csupán addig él, ameddig szülő indulata mele
gíti. A tájékozatlan olvasó már az Esélyek könyve első oldalán szömyül- 
ködve teheti fel a kérdést: vajon hogyan írnak a mi vidékünkön a töb
biek, ha a legutóbbi regónypályázat első díjjal jutalmazott műve az első 
soraiban is elrettentő hatású?

Az egész bekezdést kitevő mammutmondatot teljes egészében idé
zem. Bognár az írás pillanatában valószínűleg tudhatta, mit akar mondani 
ezzel a monstrummal: „Régmúlt, réges-rég múlt kellene ahhoz, hogy sem
legessé nemesüljön ez a szürke igeidő, mely itt a frissiben lezárul, alatto
mosan bekövetkezett dolgok egész morbiditását árasztja; s akkor mint héro
szokat övező, tetteiket örökítő jeleneteké, a hozzá hasonló, kibabráltságra 
és kibabrálásra inkább, semmint tragédiára; csúfondárosságra és csalafin
taságra, s nem csúfságra, a lehető legocsmányabb megcsúfoltatásra érő, 
jelentéktelenségüket egész lényükkel elfogadó emberkék emlékezetének — 
viselt dolgainak — egyre s gyorsan kopó szavai is az éltető, megtartó rá- 
gondolás kapcsai lehetnének.”
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Tévednénk azonban, amennyiben csupán társadalompszichológiai szem
pontból akarnánk megmagyarázni az ilyen mindent egyszerre kimondani 
igyekvő, s ezért semmitmondó írásegységek genezisét. Méltánytalanok, go
noszak lennénk a fiatal író kísérletével szemben, ha könyve harmadik be
kezdése alapján formált előítéletünknek engedve nem olvasnánk tovább 
vagy erre hivatkozva utasítanánk el az egészet. Arról van szó, hogy Bognár
— talán nem egészen függetlenül az alkotó individuumnak előbb érintett mai 
helyzetétől, de mégsem annak közvetlen következményeként — szerelmes 
a mondat „önmozgásába”, különéletébe, geometrikus szép sége ibe . Arra 
már nyilván nem is gondol, hogy a szavak (a szinonimák és az alárendelt 
mondatok) elburjánzása mögött a kifejező és a kifejezett közötti szakadás 
(még mindig a „minden Egész eltörött”) tudata, rossz közérzete áll, hiszen 
e tény, körülmény eleve adott televénye a modem írásművészetnek. Sokkal 
fontosabb ezen ellentmondás legyőzésének esztétikai öröme a közhelyek 
látszatsikereitől távoleső, grammatikailag és szemantikailag egyaránt pontos 
mondatok által. Mert véletlenül sem csupán olyan mondatokból áll az 
Esélyek könyve, mint amit az előbb idéztem! Igaz viszont, hogy a közhe
lyeknek a rétege sem hiányzik belőle. A mű második része — az Egy sem
mirekellő vallomásai — kettős funkciót tölt be: a nagyközönség szórakoz
tatása a rendeltetése, miközben a kifejezésnek és az életmódnak a legyő
zendő alacsony szintjét jelzi. Túl hosszú ideig rekedt az alvilágban e fejezet. 
Szereplőit rossz filmekből és tucatregényekből egyaránt ismerjük. Bognár 
természetesen sokkal jobb ízlésű annál, semhogy ezt ne tudná. Azzal nem 
számolt, hogy az igényesebb olvasó számára elégséges, ha lényegesen tö
mörebben jelzik az unautentikus életvitelt. Ahogy az oldalak szaporodnak, 
úgy fogy a türelmünk a második fejezetnél.

De nem csupán itt láthattuk, hogy a hagyományos elbeszélésmód nem 
felel meg Bognár írói tehetségének, hanem a következő, a Védőbeszéd 
meglett ember mellett című részben is. A realizmusban hős és környezet 
vagy dialektikusán kifejezi egymást, vagy pedig élesen (nem mindenki szá 
mára érzékelhetően) szemben áll egymással; esetleg e két változat sajátos 
eklekticizmusként áthatja egymást. Ezzel szemben Bognárnál nem egyszer 
az események gépies halmozásának lehetünk tanúi, öncélúnak, szervetlen
nek, terjedelmet szaporítónak érezzük többek között azt a három oldalt, 
amelyen Pál Joca Hirkó Ferivel sakkozik. Ügy tetszik, mintha e jelenet csak 
arra lenne jó, hogy az író megmutassa: ő sakkozni is tud. A hősével kap
csolatos történések túlzsúfolt sorában ugyanis a sakk-jelenet kizárólag 
mennyiségi mozzanat, mely semmi újat nem tár fel a hagyományos pszi
chológiai séma által megközelített fiatalember jellem-csírájából. Ha erre 
ellenérvként azt lehetne mondani, hogy elmúltak azok a szép idők, amikor 
a részlet még a vele összefüggő egészbe adott betekintést, amikor az em
bernek a tette és viselkedésmódja a származását, környezetét vagy a cél
jait is kifejezte, — akkor erre igen a válasz, ám azzal a megjegyzéssel, 
mely szerint a funkciótlanná lett részleteket művészietlenség halmozni. Ez 
a megállapítás a legkevésbé Bognár előtt zárja el az utat, hiszen ő, mint 
még látni fogjuk, tökéletes modern prózát is tud írni.

Számunkra regényének negyedik, A kis Pajor királyfi életrajza című 
fejezete jóval izgalmasabb az előzőnél. Igaz, esztétikailag ez is kiegyensú
lyozatlan. Túlságosan sokfelé kapkod a „kis Pajor” ahhoz, hogy mint ön
álló életet élő regényhős köthetné le figyelmünket. Viszont az olykor úgy
szólván felsorolásként váratlanul és olykor indokolatlanul elénk álló hely
zetek annál közvetlenebbül vallanak az író negatív értékfogalmairól: mi az, 
amit Bognár Antal nem szeret, sőt egyenesen megvet a mai értelmiségi te
vékenységében. Olyan jegyekkel látja el tehát a megszemélyesített gúnyo- 
ros lelküsmeret által hősét, amelyek — szerinte — emberi volta kiteljesedé
sében akadályozzák.

A szatíra a hivatali túlbuzgóság ellen irányul. Kis Pajor a rossz hagyo
mányokhoz igazodó, ostobán önámító embereknek a típusa, akiket jobbik 
énjük az intézményes kereteken belül túlbuzgóságra ösztönöz. Pajor lelki
ismeretes, derekas kispolgár, aki elvész a civilizáció külsőségeinek rengete
gében. ö  is érzi, mint a legtöbb ember, hogy „nem szabad elmúlnia nyom
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talanul, valamiképpen nyomot kell hagynia az embernek magáról”, csak
hogy nélkülözi a legalább látszat szerint normális életmódot. Akinek nin
csen otthona, szerelme vagy gyermekei, annak lelki szükséglete a bizonyí
tás. Bognárt az a (ma túlsúlyba került) típus érdekli, amely helytelenül fog
ja fel hivatását. Szerepkeresésből áll tehát A kis Pajor királyfi életrajza, 
anélkül, hogy a gyötrelmeket, a tét súlyát is érezhetnénk.

Az elidegenedett életforma az énnek túlfeszítésével jár: Bognár hőse 
végzetesen komoly, az öngúnyt nem ismeri, szocializálatlan lényének meg
felelő gépiességgel strukturalista verselemzéseket készít és dilettáns verse
ket ír. Mindent kipróbál, mintha nem érzékelné környezete viszajelzését: 
szükség van-e munkájára és mi az értéke vállalkozásainak. Visszhang va
lójában nem is létezik: a világ, melyben élnie adott, még a kis Pajor lel- 
kületénél is sivárabb: megbünteti véletlenszerűen társadalomkritikát gya
korló hősét. Az írő hőse (és hősei) önmagára találásának hiányát kicsinyes
sége hangsúlyozása által fejezi ki. Nem született még nálunk prózai mű, 
melynek alakjai oly sokat bíbelődnének felesleges dolgokkal, mint kis Pa
jor és ikertestvérei. A lelkiismeret által előszámlált bűnök között azonban 
mégiscsak az a legnagyobb, melynek értelmében hősünk „lenézi az egysze
rű embereket”. Az egykori borbélyműhelybe való költözködés és a nyírás
sal kapcsolatos, kissé túlbonyolított asszociációk lényegében a felsőbb- 
rendűségi komplexusnak a torz megnyilvánulását karikírozzák.

Kis Pajor tanítómestere és részben ellenlábasa mintha csak abban 
különbözne tanítványától, hogy nem hülye. Ahogyan ezt zsugorította Bog
nár, ugyanúgy növesztette amazt. Kazi ideális szellemlény, humanista ci
nizmusában a kis Pajor előtt ismeretlen igény megtestesítője. Éppen azért 
egyre lejjebb kell lépnie a társadalmi ranglétrán — ami filozófiai meggyő
ződésével nincs ellenétben, hiszen az útja, az ő szavaival, „az emberek 
közé”, a „meghökkentően spontán felismerésekhez” vezet. Magát az életet 
keresi tehát, hiszen elmélkedéseinek tanúsága szerint nem csupán az ön
magát túlélő hiperracionalista európai civilizáción jutott túl, hanem — alig- 
alig átlátható homályban — a kínai bölcsességgel is vitatkozik. A megtisz
tulásnak e helyesen megválasztott irányát azonban csupán elméletként 
vesszük tudomásul, mert Kazi éppen olyan körmönfont elvontsággal okos
kodik az irodalmi típusalkotásról, mint a hozzá hasonló sorsúak között 
sodródó, mégis a különsors illúziójában ringatózó kis Pajor.

Goethe szerint az emberi teljességnek az a titka, hogy ami egy ko
rábbi életszakaszunkra visszanézve véletlennek vagy ostobaságnak látszik, 
az fejlődésünknek egy későbbi pillanatában indokolttá, sőt — kivételesen 
elhivatott ember esetében — fontossá lesz. Kis Pajor sorsának nincs bel
ső logikája; vízióját giccses képzelgéssé silányltja a rossz önszeretet. Ezzel 
szemben Kazi emberi konkrétummal alig rendelkező vízió, elvont emberi 
lehetőség csupán.

Bognár Antal regényének a szó jobbik értelmében legolvasmányosabb, 
legszellemesebb része a befejezés. Először saját eredménye, a korábbi fe
jezetek fölött tart ítéletet: „Az emberi nem termelt annyi hamis prófétát, 
sarlatánt és hordószónokot, hogy alakjukból összeállítható legyen a kép, 
megítélhető ez a botcsinálta doktor, és amit művelt, mérhető.” Azután pe
dig céltudatosan, elszánt iróniával valóságunk közepébe veti magát. Csak 
sajnálkozhatunk rajta, hogy nem így kezdve művét. Ilyen formában nem 
annyira a teljesítménye, mint inkább a törekvése érdemel figyelmet. Elő
ször a felszín vonzása nem engedte se mélybe, se magasba; hol a nyelv iránti 
beteljesült szerelméről tett tanúbizonyságot, hol pedig a legbonyolultabb 
összefüggések bogozgatása közben homályosult el világa. Kis Pajor és 
Kazi is csupán ürügy volt számára, hogy az ember helyzetével és lehető
ségeivel kapcsolatos véleményét, helyenként rendkívüli szellemességgel, ki
nyilváníthassa. A befejezésben az állásfoglalás a konkrétumok jóvoltából 
kiegyensúlyozott és meggyőzőbb lett. Bognár itt bebizonyította, hogy a 
valóságos vagy mímelt személyesség által talán a leghitelesebben képes 
szólni a világról.

VAJDA GÁBOR
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ÖNVALLOMÁSOK, MEDITÁCIÓK

DÉSI ÁBEL: Félelem és fájdalom. 
Fórum, Újvidék, 1984.

Vannak írók, akik soha be nem val
lott gyötrődésekkel teli hosszú évti
zedeken át íróasztaluk mellett gör
nyednek, éjjel-nappal írják kézira
taikat, s ezek a sűrűn teleírt fehér 
lapok bekerülnek az íróasztal fiókjá
ba a ki tudja hanyadik sorszámot vi
selő dossziéba. A kéziratokkal meg' 
telt irattömbök így követik egymást, 
közülük sok soha el sem jut a kiadó
ig, vagy ha egy vagy kettő el is jut, 
esztendőkig érintetlenül hever a szer
kesztő íróasztalának a fiókjában. 
Hogy miért, azt ne kérdezzük, hiszen 
a szerző nem egy levélre olykor 
megérkezett a megnyugtató szóbeli 
vagy írásbeli válasz:

„Legyen türelemmel, kéziratát 
sorra vesszük.”

Jóllehet, az ilyen és hasonló vá
lasz párszor megismétlődik, de a 
végén mégis elkövetkezik az a pilla
nat, amikor a kiadó szerkesztősége 
dönt az öt vagy több évig elhevert 
kézirat sorsa felől.

így történt ez Dési Ábel kézira
tával is.

Ma már ki tudja hány esztendő
vel ezelőtt beadta kéziratát a kia- 
nak, és most Félelem és fájdalom 
címmel megjelent. Ez a 204 oldalas 
mutatós kis kötet négy kis regényt 
tartalmaz: kimondottan olvasmá
nyos műveket olyan tömör és közvet
len megfogalmazásban, hogy a kö
zérthetőséget alig kell tőle számon 
kérni, mert ahogy szerzőnk maga is 
mondja minden kissé elvont részle
tet kizáróan:

„Végül azonban minden a helyére 
kerül.. .”

Ahogyan kötetében kisregényei
nek keltezési idejét jelzi, nem a leg
újabb írásai kerültek be ebbe a kö
tetbe, és igen alapos (hosszadalmas) 
megmunkálás után foglalták el he
lyüket az aránylag szűkre szabott 
terjedelemben.

A kimondottan lírai szövésű Vil
lanás és köd című kisregénye csak
nem hatvan oldalon harmincöt feje
zetből áll, s ezek az úgyszólván
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„versben írt fejezetek” a megmunká
lás idején az írótól két esztendőt 
megköveteltek. Igaz, a Félelem és a 
fájdalom Dési Ábelnél egy külön kis
regény címét viseli, de ahoev ismé
telt figyelemmel végigkísérjük eze
ket a valóban olvasmányos történe
teket — még vonatban, autóbuszban 
is szívesen olvasná az ember —, a 
fájdalom és az érzések zűrzavará
ban a mögötte meghúzódó félelem 
minden írásában jelen van: az álta
la szerepeltetett csaknem valameny- 
nyi figura (megnevezhetetlen lény) 
lelkialkatának kifejezője. Ezzel i- 
gyekszünk magunknak magyaráza
tot találni arra is, hogy írónk szinte 
szakadatlanul tűnődő lélek, akit el
választhatatlanul kísér az élet mö
gött leselkedő halál gondolata.

„ . . .  a halál itt csak a túlsó 
part... — mondja, de tüstént hatá
rozottan hozzáfűzi: — „ ... az élet 
re kell gondolni — élni kell..

„Mind a négy kisregényében 
számtalan motivikus összefüggést 
találunk” — írja Homyik Miklós a 
szerző könyvéről, azt is hozzáfűzi a 
gyűjteményhez, hogy „egy életérzés 
foglalata”, csak azt nem mondja ki, 
hogy ez a négy mű a befelé élő em
ber önéletrajzának egy darabja, és 
szereplői vágyaikban, vallomásaik
ban, álmaikban mind^mind összete
vői ennek a műben kezdődő s ennek 
a fejezeteiben továbbélő megnevez
hetetlen lény jelenvalóságának.

A negyedik kisregény címe: Szem
ben a temetővel egy kicsit Adyt idé
zi, de fejezeteinek egyetlen részlete 
vagy vonatkozása sem emlékeztet 
bennünket Adyra. Lehet, hogy a szer
ző által itt szerepeltetett „öreg író" 
valakire hasonlít a mi sorainkból el
távozott írók közül, de ilyen vonat
kozása nincsen. Az alapos műgond
dal megrajzolt író Dési Ábel képze
letének szülötte. Ahogy a kisregény
ben az idős író botorkáló útját kö
vetjük, ahogyan mind nagyobb súly 
lyal ránehezedő magányban mint a 
mindenből kimaradt ember az élet 
értelmét keresi, közülünk nem egy 
literátorra emlékeztet minket.



„Fiatalkoromban nem nősülhet
tem meg — mondja keserű hangon.
— Nem volt szerencsém a nőkkel 
Később beletörődtem ebbe, s azt 
mondogattam magamban, hogy ér
telmetlen dolog a házasság. Hogyan 
is élhettem volna egy asszonnyal, ha 
önmagamat sem voltam képes elvi
selni a depresszió óráiban ... Maga 
nyos bolondként éltem, és magányos 
bolondként kell meghalnom..." A

Vallomás és utószó című zárófeje
zetében azt fűzte még mindehhez: A 
művek adják meg az élet értelmét."

Ez a negyedik kisregény egy is
meretlen (de egy kissé mégis ismert) 
környezetbe ültetett vázlatos önélet 
rajz töredéke, s ezt még jobban hang
súlyozza az, hogy a befejezetlen mű
vek soha nem tudják megadni né- 
künk az élet igazi értelmét.

LÉVAY ENDRE

ARANYLÓ HOLDPATAK, MAGAMBAN HORDALAK

KENYERES KOVÁCS MARTA: Fölszállott a sármány.
Életjel Könyvek 30. Szabadka, 1984.

Kenyeres Kovács Mártát műfordító
ként ismertem eddig, vagy igencsak 
zenei jellegű gyermekversek költő- 
jeként. És most íme asztalomon bal 
ladás verseinek huszonhárom darab
ból álló gyűjteménye. Tudtam, hogy 
Tóth Ferenc népdalihletésű verseit 
szerette és nagyra becsülte, de nem 
gondoltam volna, hogy ő maga is 
rejteget tarsolyában hasonló anya
got.

A ballada dráma dalban elbeszél
ve — hangzik még mindig fülemben 
a magyarórákon hallott meghatáro
zás. Igen, de ezek nem balladák, 
csak hozzájuk hasonló versek. Mi 
hát, amit elvesztettek, és mi, amil 
megtartottak ballada mivoltukból ? 
Talán az epikai jellemvonás homá
lyosuk el leginkább. A lírai viszont 
kilombosodott párosulva valami drá
mai dallamvezetéssel s a lélekbeni 
történések mintegy tej üvegen ke
resztül való szemléletével formálo- 
dott különleges egésszé, a Fölszál 
lőtt a sármány című kötet darabjai
vá.

Lírai kilombosodásról szóltam e- 
lébb, de úgy látom, túlságosan sze
líd is ez a kifejezés. Tobzódás, for
ró lávaömlés, hőforrás fakadása ta
lán jobban jellemzi ezeket a verse
ket. Valami nem szűnő bugyogás, 
csobogás, a belső tartalmakat kifeje
ző meglelt hang öröme, bódulata 
árad a sorokból. És valami emelke

dettség, pompa. Ez utóbbi legjobb 
bizonyítéka a szóhasználat. Érdekes
ségként említem, hogy a drágakö
vek közül a smaragd és rubin, a 
nemes fémek közül az arany és ezüst 
fordul elő leggyakrabban versépítő 
elemként. Az előbbire, az aranyra, 
például huszonkétszer bukkantam a 
kötetben tíz vers tartozékaként. Leg
inkább szóösszetételben fordult elő: 
aranyszínű, aranyhangú, aranypor, 
aranyláng, aranyhold, aranynap, a- 
ranytánc, aranyvirág, mézarany.

Mint egy kiállításon, verseskönyv 
olvastán is választ az ember, előbb 
több darabot, majd folyton szűkíti 
a kört. Ha nem rest, tisztázhatja ma
gában, miért tetszik ez vagy az a 
munka. Amint így végigtekintek a 
nekem tetsző verseken, és összeve
tem őket amazokkal, látom, hogy a 
teljesség, a lezártság, a szuverén uni
verzum követelményének eleget te
vő alkotások sorakoztak fel ide, a- 
melyeknél a gondolat kibontásában 
erőltetettség nem mutatkozik:

Ó, bárcsak válhatnék szóvá, 
oltálmazóvá, erőtadóvá, 
mely mint a tiszta forrásnak vize, 
üdít és gyógyít egyszeribe; 
a fáradt harcos sebét kimossa, 
s vért oldva a habokba, 
erejével, mit égtől, földtől kapott, 
táplálja a csírázó magot.

(Fohász)
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Mert a Kenyeres Kovács Márta 
választotta forma, ez a sodró, foly
ton áradó zene, amelynek felszínén, 
mint „kábult aranypillangók”, csak 
lebegni látszanak a szavak, igen ne
héz, csak a perfekciót tűri; a mond
vacsinált rím, a belső indulat apad
tán bekövetkező zökkenők, az ötle- 
tem-sincs lezárások vásári csepűrá- 
gók erőlködésévé alj ásíthatják. Az 
idézett versen kívül még a Kristály• 
víz forrásán kristálytekintetnek, a 
Fölszállott a sármány, az Aranyhold 
éjszakán és A kedvest meglelni című 
költeményeket emelhetném ki jó pél
daként.

Szokatlan szóhasználatra figyel
tem föl a Könyörgés gyógyulásért cí
mű versben:

Tűző Nap, el ne hagyj, 
lágy Eső, megmaradj, 
sebes Szél, csak hozzál 
írmagot meg hozzám.

Az idézet, de még inkább az egész 
vers tanúsága szerint a költő írt, 
gyógyulást hozó magot ért a kiemelt 
szó alatt. Tehát mintegy a szóösz- 
szetétel elemeinek alapjelentését ve
szi. Ez azért meglepő, mert a mai 
magyar nyelvben az írmag egyetlen 
példányt vagy utolsó ivadékot je
lent.

Vankó Basa Lenke illusztrációi 
közül azok illenek legjobban a ver
sek mellé, amelyeknek vonalvezeté
se nem szaggatott, hanem folyama
tos, egymásba fonódó, tehát a költe
mények áradó ritmusát látszik kö
vetni: a Száz sziromnak tükrén című 
vershez kapcsolódó például, a 18. ol
dalon levő (Kristályvíz forrásán kris
tálytekintetnek), a Fölpattant a mély 
éj című verset körülölelő, végül pe
dig a Fölszállott a sármányhoz kap
csolódó, amelyet a fedőlapon is vi
szontláthatunk módosított változa
tában. Az illusztrátor sikertelen pró
bálkozásának tartom az emberalak 
bevonását a Rózsa-rege lezárásaként. 
Ehhez a poézishez a növény- és ma
dárvilág ihlette motívumok a leg
megfelelőbbek képzőművészeti kie
gészítőként.

Prózakötetben a sajtóhiba bocsá
natos bűnnek számít, verseskötet- 
ben azonban halálos. A penitenciát 
csak újabb, ezúttal sajtóhibamentes 
verseskönyvvel vezekelheti le a kor
rektor, a nyomdász.

Minden észrevétel ellenére mégis 
szép, mégis örömteli olvasmány, 
látvány ez a kis gyűjtemény. Csak 
az a fájó, hogy költője már se nem 
javíthat rajta, se nem egészítheti ki, 
nem is teheti még csak megközelítő
leg kompletté sem életművét, mert 
a halál durva hirtelenséggel lezárta 
életének szelencéjét.

VIRÁG ÁGNES

HOL JELENTKEZIK AZ ELSŐ OLVASÓ?

FERENC FEHER: Tragom predaka.
Dnevnik — Radivoj Ćirpanov Munkásegyetem, Növi Sad, 1983.

Ha azt a pontot keressük, hogy hol 
és mikor jelentkezik az első olvasó, 
akkor gondolatban mindjárt az is
kola felé fordulunk, hiszen itt kez
dődik a betűvetés, s itt kerül a gyer
mek kezébe első ízben a könyv. De 
viszont annak is megvan az útja, s 
ha viszont a sok kitűnő szolgálat kö
zött kutatunk, akkor a mi égaljunk 
alatt hasznos útmutatóul szolgál a
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Detinjstvo könyvsorozat, amely esz- 
tendőkkel ezelőtt indult Újvidéken 
két leleményes könyvkiadó szárnyai 
alatt. Aki kezdte ezt az értékes 
könyvsorozatot, Vladimír Milarié, le
het, hogy arra volt kíváncsi, mire 
képes „a gyermeki nyelv alkotókész
sége”, ha a költő sorainak nyomán 
emlékként maradandó formában je
lentkezik, és úgy belevésődik az em



berpalánták agyába, hogy a megta
nult vagy szeretettel befogadot stró
fák évtizedek múlva sem mosódnak 
el.

Ha tovább megyünk ezen a vona
lon, fölmerül a következő kérdés- 
meddig él a vers, és milyen nyomot 
hagy az ifjú vagy az érett „könyv
moly” szívében?

Ám i gyermekkönyvsorozat kia
dása már a * kezdetben sokkal na
gyobb visszhangra talált, mint a- 
mennyi az első olvasásra a kezde
ményező ajánló soraiból kiszűrődött, 
mert az indulás hónapjaiban ki gon
dolt arra, hogy pár év vagy évtized 
alatt csaknem száz alkotót — köl
tőt, prózaírót, a művet új formában 
megteremtő műfordítót — mozdít 
meg, szólít munkába, s olyan vissz
hangot teremt, amely szövetségi or
szágunk nemzeteinek literátorai mel
lett a nemzetiségek alkotóit is a sok
nyelvűség valamennyi sípján szólva 
az olvasó elé állította. Előbb az e- 
gyénileg jelentkező szerzők művei
vel ismerkedhettünk meg, később 
már csoportosan is jelentkeztek a 
toliforgatás elhivatottjai, és különö
sen felhívták magukra a figyelmet a 
Gyermekvers nyomában című színes 
gyűjteményes kötetükkel, amelyek
ből a legfiatalabbak nyelvén szóló 
képzőművészek munkái sem marad
tak ki.

Az újvidéki Dnevnik és Ćirpanov 
kiadók az elmúlt esztendőben jelen 
tették meg hatvanhetedik kötetükel 
több ezer példányszámban, s már ^  
is biztató adatként beszél nekünk ar
ról, hogy a Detinjstvo kis könyvei
— ha a pajtásokat, a játszótársakat 
is számítjuk — a tirázs által jelzett 
nél sokkal több kézbe kerül.

Ebben a rövid beszámolóban 
sajnos részletesen nem foglalkozha
tunk a kiadók rendkívül sokoldalú 
s változatokban valóban gazdag te
vékenységével; nem térhetünk ki ar
ra a dicsérendő törekvésére, hogy 
egyre nagyobb gondot fordít az <* 
műfajok népszerűsítésére, a nemze
tiségek irodalmi termésének szerb- 
horvát nyelvű fordítására külön-kii- 
lön, ami a maga jelentőségénél forr
va terjedelmes tanulmányt követel
ne ennek a nevezetes témának a fel
dolgozójától.

Ezért a jelen esetben meg kell 
maradnunk a magyar poéták és szép
prózánk műveinek megjelentetésé

nél, ami így is irodalmi életünk né
pesedéséről, gazdagodásáról ad hírt 
már legkisebb híradóink felől is. 
Mert nem egy példa áll előttünk így 
az irodalomtörténetből, hogy a ke 
resett vagy még ismeretlen mű a 
kis olvasó táskájából került a dere
sedé hajú olvasó kezébe.

Az első pár kötet megjelentetés^ 
után a sorozatban már találkozunk 
nemzetiségeink munkáival. így ör
vendeztet meg bennünket az a hír, 
hogy a sorozatban pár évvel ezelőtt 
megjelent Deák Ferenc Bagoly és 
csizma című elbeszéléskötete; szerb- 
horvát olvasóink Sova i čizme cím
mel olvashatták. Nem sokkal később 
Ki látta azt a kisfiút? című műve je
lent meg, most pedig Fehér Ferenc 
költeményei kerültek el az olvasók
hoz Tragom predaka (Az ősök nyo
mában) címmel Miroslav Antié ne
ves költőnk válogatásában és átköl- 
tésében.

Nem először ugyan, de ezúttal is 
szólnunk kell arról, hogy tartomá
nyunk két kiemelkedő lírikusa már 
csaknem egy negyedszázada együtt
működik; ha történetesen nem is 
egynyelvű alkotói műhelyben készí
tik el munkáikat, de egy alkalom
mal — éspedig 1960-ban — egy mű
helyben dolgoztak Újvidéken, és pél
damutató összefogással közösen két
nyelvű verseskötetet adtak ki Színek 
és szavak — Bője i reči címmel. Mi
roslav Antié költeményeit Fehér Fe- 
renc fordította magyarra, Fehér Fe
rencnek a verseit pedig Miroslav 
Antié ültette át szerbhorvát nyelvre.

Ez volt az első ilyen kezdeménye
zés a mi irodalmunkban.

Ennek az új kis könyvnek (a De
tinjstvo 64. kötete) az a feladata, 
hogy az új kis olvasónak bemutassa 
kiemelkedő lírikusunk arcélét mé
lyen emberi verssorain keresztéi, de 
ezek mind közel állnak a legfiata
labbak szívéhez. Hiszen a három cit- 
lusra osztott kis könyvecskéből meg- 
ragadóan elénk tárul az, amit e föld 
szülötte ezek közül a nehéz rögök 
közül magával hozott: a paraszti 
szobákból, a tanyai iskolákból, a 
szállások csöndes, sokszor esemény
telen napjaiból és a szántóföldek ö- 
rökké munkát követelő hívogatásá- 
ból. A pici olvasó itt döbben rá ar
ra, hogy milyen izomszakasztó en
nek a földnek a megművelése, és mi
lyen keserű a szájíze annak a kis
gyereknek, akit a szülők a mezei
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munkák idején magukkal visznek ki 
a földre — mert nincsen otthon ki
re hagyniok — és kint, a szántóföld 
szélén övig a földbe ásva hagyják, 
amíg ők a barázdák között dolgoz
nak. Amíg ő a gödörből ezt a szívet- 
lelket gyötrő munkát nézi, érik ben
ne a jövő, amit ez a föld hoz neki 
majd.

„Pattog a rozs, hajammal feherlik. 
Érzem, a sorsom így is beérik,

S hol itt hagytak beásva: 
a földben messzi áramkör zizeg,

i'C Z t g .
Horkolhat éber, felnőtt álmom felett 
az ősi, lomha Bácska”

És feledhetetlenek ennek a r 
dálatos versnek a messzi múltba visz- 
szatekintő sorsai: „Szememben el
szabadult felhők szállnak, / de szí
vemen bütykös paraszti lábak / 
dobbannak visszhangtalan."

LÉVAY ENDRE

EGY KORSZAK MŰVÉSZETI MOZGALMÁNAK 
FELMÉRÉSE

BÉLA DURÁNCI: A vajdasági építészeti szecesszió.
Fórum, Üjvidék, 1983.

A műemlékvédelem gyakorlatának 
sajátosságait elemezve már régen 
meg kellett állapítanunk, hogy ma
ga a fogalom egyre tágul: tágulnak 
ugyanis az idő korlátai is, ez pe
dig mérce a műértékek értékelése
kor.

Üjabb kori műemlékeink, első
sorban építészeti emlékeink iránt 
az igazi nyitást tulajdonképpeni a 
szabadkai városháza műemlékké 
nyilvánítása jelentette 1966-ban. Ko
mor Dezsőék 1908-ban épült monu
mentális, immár a város jelképévé 
vált épületének műemlékké nyilvá
nításakor a javaslatot Béla Duránci 
indokolta.

Szakkörökben akkor még eltér
tek a vélemények a XIX. század 
végén és a XX. század elején emelt 
épületek műértékével kapcsolatban. 
Nemcsak a szecesszió „magyar vál
tozata” okozott félreértéseket, ha
nem akörül is folyt a vita, hoev 
müyen jelentőségű a szecesszió a 
művészettörténetben. Ezért egyre 
jelentősebb az, hogy csaknem húsz 
évvel ezelőtt jogilag is rendezték 
egy ilyen stílusban készült épület 
védelmét.

Erre a bevezetőre azért van 
szükség, hogy érzékeltessük: Béla 
Duránci már két évtizede arra tö
rekszik, hogy érvényt szerezzen kör
nyezetünkben a szecesszió értékei
nek. Tudja, vallja, hogy értékes
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hozzájárulást, sajátos minőséget 
nyújtott ez az irányzat művelődés- 
történeti örökségünk egészének. Fel 
kell tehát figyelnünk a művészet- 
történész, a kritikus és kutató Béla 
Duránci szakmai érdeklődésének és 
munkásságának folyamatosságára. 
E munka eredményeként jelent men 
a Fórum kiadásában az az értékes 
könyv, amelyről itt szó van.

Duránci könyve három fejezetre 
tagolódik: Szecessziós építkezésünk, 
Alkotók és alkotások és az 7893-tól 
1912-ig terjedő időszak. A könyv 
egyes részeiben a szerző feldolgoz
za az általános információkat a vaj
dasági szecesszióról, forrásairól és 
a népi építészettel kialakult kapcso
latairól, a szecesszió szellemének és 
motívumainak kifejezési eszközeiről 
és technikájáról, igen eknélyülten, 
egész sor adattal és kommentárral 
gazdagítva mutatja be a tárgyalt 
irányzat legjelentősebb alkotásait 
ezen a tájon: A Leovits-palotát, a 
zsinagógát, a városházát és a cso
dálatos Raichle-palotát (ma a 
Képzőművészeti Találkozó otthona) 
Szabadkán, illetve a beocsini és a 
babapusztai kastélyt, a zentai tűz- 
oltó-laktanyát és az újvidéki épüle
teket, valamint a palicsi fürdő épü
letegyüttesét. Külön hangsúlyt kap
nak a könyvben az irányzat hazai 
mesterei.

A könyvet ötven fekete-fehér 
technikában készült és mintegy



húsz, kiváló minőségű színes fény
kép teszi még teljesebbé, továbbá 
a szükséges jegyzetek, a felhasznált 
irodalom és a névmutató. A széle
sebb olvasóközönség és a szakem
berek számára is fontos körülmény, 
hogy a könyv tömör, de igen tanul
ságos, szerbhorvát nyelvű összefog
lalót tartalmaz.

A vajdasági alkotóművészet ku
tatójaként Duránci évek óta fog
lalkozik ezen a tájon a századfor
duló építészetének művészettörté
neti és társadalmi vetületeivel. Az 
építészettel ugyanúgy, mint a kor 
művészetének egyéb megnyilvánulá
si formáival, így aztán felmérhette 
és értékelhette a korszak művészeti 
mozgalmának eredményeit, jellem
zőit és hatásait az építészeti folya
matokra a mi vidékünkön. Rámu
tatva az építészettel kapcsolatos né
zeteinek kiindulópontjaira, a sze
cesszió építészetével kapcsolatos ál
láspontjainak alapjaira, Béla Du
ránci ebben a könyvében kiemeli 
mindazt, ami lényeges ahhoz, hop' 
az olvasó feltalálja magát a stílus
sal, művészettörténeti és szociális, 
valamint osztályelemekkel összefüg
gő kérdésekben.

Az elmúlt korok építészeti érté
kednek azonosítása saját utakkal, 
módszerekkel és kutatókkal ren
delkezik. Bár el kell mondanunk, 
hogy az elmúlt korokra vonatko
zóan nem rendelkezünk jelentősebb 
összefoglaló művekkel, lassan, eerv- 
egy alkotás erejéig mégis bővül az 
anyag, amely alapját .képezi az épí
tészeti alkotások kívánt és szüksé
ges szintézisének ezen a tájon, kü
lönösen a XVIII. és XIX. századra 
vonatkozóan.

Az újabb és legújabb korok épí
tészete ezzel szemben csak részle
teikben került feldolgozásra, így a 
közzétett publikációk száma sem 
nagy. Ez is csaik néhány szerzőne 
köszönhető, akikneik egyiike éppen 
Béla Duránci.

Ilyen a könyve is. Tartalma elő
ször információkat kínál, de ezek

hez mindjárt kommentárokat is 
fűz. Szakszerű és kreatív mű Du
ránci könyve, mint maga a sze
cesszió, amely előhírnöke volt a mű
vészetekben a nagy forradalomnak. 
A régi világ képét megváltoztató és 
annak a művészetnek az eljövetelét 
jelző forradalomnak, amely igyek
szik megformálni az élet teljességét, 
amely utat jelent az igazi szintézis 
felé. Ez a könyv éppen ezért elő
hírnöke azoknak a műveknek, ame
lyeket még ezután kell megírni a 
két háború közötti, de különösen 
a felszabadulás utáni dinamikus 
építészeti gyakorlatról.

Duránci felvázolta művében a 
szecesszió európai megjelenésének 
körülményeit, általános feltételeit, 
híven ahhoz a tényhez, hogy az 
építészetnek kora hű kifejezőjévé 
kell válnia, jeleznie kell azt, hogy 
milyen társadalomban jön létre. 
Nyilvánvaló tehát, hogy Vajdaság
ban is hatással volt ez az irányzat 
a művészekre, és a szecessziós 
irányzat alkotói is hatással voltak
— a magük módján — a társadal
mi mozgásokra ezen a tájon.

A könyv rámutat a szecesszió 
forrásaira és hozzánk vezető útjára, 
és ami még jelentősebb, megvüá- 
gítja a vidékünkön alkotó művé
szek személyiségét. Ezeknek a mű
vészeknek az alkotásai pedig meg
állják az összehasonlítás próbáját 
a más vidéken alkotók műveivel. 
Mert éppen a szecesszió korában 
keletkezett alkotások jelentik Vaj
daságban a továbblépést. A műépí
tészet első ízben éppen a szecesszió 
korában szabadul meg az eklekti
cizmustól, az utánzástól Vajdaság 
területén. Maga Duránci tárja fel 
előttünk, hogy a műépítészet igen 
korán és bátran szabadul meg az 
eklekticizmustól és az historizmus
tól, számos értékes alkotást hagyva 
maga, után.

Ezekkel a felfedezésekkel és bi
zonyítékokkal együtt válik Duránci 
könyve még ihletőbbé és időszerűb
bé.

SLOBODAN JOVANOVIC 
(Németh János fordítása)
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KETTEN EGY KÖNYVRŐL
Évkönyv 5.
Horvátországi Magyarok Szövetsége, Eszék, 1983. 

ELŐZMÉNYEK ÉS KEZDEMÉNYEZÉSEK
Közhelynek számítana elöljáróben 
egy könyvről felidézni nemzetiségi 
politikánk alaptételeit. A KSZ és az 
önigazgatási kormányzat belpoliti
kánk egyik sarkkövének a nemzeti 
egyenrangúságot tekinti. Ez a szel. 
lem vezérli a Horvát SZK politikai 
erőit is, akik a nemzetiségek szá
mára való tekintet nélkül különös 
figyelmet szentelnek a nemzetiségi 
jogok gyakorlati megvalósításának. 
Az elvek gyakorlatba való átülteté
sét reprezentálja a HKSZ 5. Év
könyvének megjelenése is.

A kiadvány előszavában Vladi
mir Stanić, a HKSZ Eszéki Közsé
gek Közössége Választmánya Elnök- 
ségének titkára leszögezi, hogy a 
gazdasági nehézségek sem akadá
lyozhatják a HKSZ erőit, hogy a 
köztársaság területén a legteljesebb 
mértékben érvényre juttassák az 
együvé tartozás szellemét, majd 
leszögezi: „A nemzetiségi kérdés
ben Jugoszlávia politikáját mindig 
az az elv vezérelte, hogy a nemze
tiségek sokoldalú fejlődése minden 
irányú feltételeinek megteremtése 
elsősorban maguknak a nemzetisé
geknek érdeke, ugyanakkor az egész 
ország demokratikus és progresszív 
fejlődését is szolgálja, s egyben a 
népek és országok, különösképpen 
a szomszédos országok együttmű
ködésének jelentős elemét, fontos 
együtthatóját jelenti."

A tételt igazolja az a tény, hogy 
a Horvát SZK sajátosan rendezi a 
nemzetiségek helyzetét: a nemzeti
ségi szövetségek hivatottak a köz
társaság területén szervezni, megva
lósítani a nemzetiségi jogokat az 
oktatás, művelődés területén, ugyan
akkor a nemzetiségi jogok érvénye
sítése nem reked meg a helyi kö
zösségek vagy a községek szintjén. 
A Horvát Szábortól a regionális po
litikai közösségekig állandó és éber 
munka folyik a szövetségekkel 
együtt a gyakorlati kérdések meg
oldása érdekében.

Az Évkönyv tartalmában ékesen 
bizonyítja az elvi kérdések gyakor
lati megvalósulását. Tájékoztat a
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köztársaság területén élő nemzeti
ségek helyzetéről, részletesebben 
foglalkozik az olasz szövetség mun
kájával. A terjedelem oroszlánrészét 
azonban a magyar nemzetiség szel
lemi életének bemutatására for
dítja.

Évek óta jóleső érzéssel tapasz
taljuk, hogy a HMSZ és az eszéki 
Magyar Képes Újság milyen nagy 
gondot fordít a munkásmozgalmi 
és forradalmi múlt hagyományai
nak ápolására. Megszólaltatják a 
közös munkásmozgalmi múlt még 
élő harcosait, feltárják a levéltárak 
publikálatlan anyagát. Hallatlanul 
érdekes és értékes emlékek, doku
mentumok derítenek fényt közeli 
és távolabbi múltunk egy-egy ese
ményére. Mindez igazolása annak, 
hogy a tudományos szocializmus 
eszméin nevelkedett munkásmozga
lomban elsősorban az osztályharc, 
az osztályellenség volt az, amely 
nemzetiségre való tekintet nélkül 
tömörítette a kizsákmányolt osztá
lyokat. Másrészt ezek az adatok ar
ra is rámutatnak, hogy nem vélet
lenül került sor a magyar nemzeti
ség részvételére a fegyveres harc
ban sem. A munkásmozgalomban 
erősödött internacionalizmus számá
ra természetes volt, hogy kellő pil
lanatban fegyverrel is szembeszáll
jon a nemzeti és osztályelnyomó 
ellen.

Ha a horvátországi magyarok 
oktatási problémáinak taglalása 
közben felmerül a tudományos ká
derek megteremtésének gondolata, 
annak okát az előzményekben és a 
jelen kezdeményezéseinek elemzésé
vel lehet igazolni. A kisszámú ma
gyarság értelmiségi rétegében eddig 
is számos igen figyelemre méltó 
eredménnyel találkoztunk mind a 
történelmi múlt és emlékek, mind 
a magyarság szellemi néprajza ele
meinek összegyűjtése és megjelen
tetése terén. A felnövekvő képzet
tebb nemzedék soraiban számos ku
tató és alkotó tett bizonyságot, 
hogy megértek a feltételek a szer
vezettebb tudományos műhely lét



rehozásához. Az Évkönyv is erről 
tanúskodik. A munkásmozgalmi és 
szervezeti kérdések mellett ugyanis 
nagy teret szentel a hagyományőr
zésnek és a táj történelmének.

Lábadi Károly neve nem isme
retlen a vajdaság olvasó előtt sem. 
Népköltészeti gyűjtésével felkeltette 
a szakmai körök és az olvasóközön
ség érdeklődését is. Az Évkönyvben 
Ács Gedeonról, Kossuth tábori lelké
széről értekezik és jelzi, milyen ér
tékes néprajzi anyag halmozódott 
fel e múlt századi értelmiségi nap
lóiban, és milyen kár, hogy azok 
csak a kutatók számára hozzáférhe
tők.

Lábadi Klára Laskó födrajzi ne
veinek tárát jelentette meg. Ezzel 
a munkával csatlakozik dr. Penavin 
Olga és mások munkájához, akik a 
gyorsan változó gazdasági rendszer
ben a feledésnek kitett toponímiák 
begyűjtésén és megőrzésén fáradoz
nak.

Külön figyelmet érdemel az Év
könyv képanyaga. Egyrészt értékes 
néprajzi anyagot képez, mert egy 
olyan falusi társadalomról ad ér
zékletes hírt, amely népviseletében, 
foglalkozási eszközeiben és szokásai
ban, építkezésében vagy már eltűnt, 
vagy eltűnőben van. Csak csodálni 
lehet azokat a szorgos kutatókat, 
akik a családi képalbumokból vagy 
fiókok mélyéről mindezt előhalász
ták. Másrészt elgondolkodhatnának 
a vajdasági múzeumi néprajzosok 
is, hogy mi minden van, amit sür
gősen be kellene gyűjteni, megőriz
ni, mert a „modernizálódó" élet 
mindenestül és nyomtalanul el fog
ja söpörni ezeket a kallódó emléke
ket. Annál is inkább, mivel a tárgyi 
emlékek már vagy eltűntek, vagy 
el fognak enyészni gondozás híján.

A HMSZ mai tevékenységéről 
készült képanyag pedig értékes 
gyűjteményt képez majd a jövő ku
tatói számára, ha a horvátországi 
magyarság szellemi és szervezeti 
történetét szándékozik valaki fel
dolgozni.

Baranyai-Schneider Júlia Bara
nya címen terjedelmes tanulmányt 
szentel a Drávaszög történetének a 
IX. század közepétől a XVI. száza
dig. Lebilincselően érdekes olvas
mány, és csak táplálni fogja e táj 
embereinek amúgy is dagadó önér
zetét és lokálpatriotizmusát. Meg

ható, ahogyan az itt lakók — legyen 
az egyszerű kétkézi munkás vagy 
értelmiségi — ápolják múltjuk 
minden emlékét. De a szeretet sok
szor nem menti őket meg a túlzá
sok veszélyétől sem! Baranyai Jú
lia is ebbe a verembe esett: óriási 
történelmi időszakot kívánt meg
örökíteni, amelyhez monografikus 
igényű munka sem lenne elég, no 
meg a legfontosabb adatok ellenőr
zése a levéltárakban, a már publi
kált, megbízható forrásokban. így 
elkerülhetetlenül túlozza a táj tör
ténelmi szerepét. Valahogy az olva
sónak az az érzése, hogy a közép
kori Magyarország központi területe 
a Drávaszög volt, s rajta kívül a 
többi — terület és esemény — mind 
perifériális volt. (Terra barbaricum 
—mondja érdemes barátunk ma is, 
ha a Dunától keletebbre eső terüle
tekről van szó.) Nincs szándékunk
ban kétségbe vonni a szerző érde
meit a táj történelmi anyagának 
feltárásában, megőrzésében. E mun
kájában is igazolást látunk arra a 
tézisünkre, hogy nagyobb és szer
vezettebb összefogásra van szükség, 
hogy mindazt, amit a történelmi 
múlt anyaga képez és (archeológia i- 
lag) a talaj rejt magában, a jelen 
és a jövő okulására barátaink fel
tárják és összegezzék.

Drávaszögi műhely címen külön 
fejezet mutat be egy csokorra valót 
a horvátországi magyar szépírók 
tollából. Nincs szándékunkban ér
tékelni ezeket az írásokat. Egy-egy 
vers vagy prózai írás erre nem is 
ad lehetőséget. A „műhely" jelleget 
emelnénk ki. A szerzők közül kettő
nek a verseskötetét nemrég jelen
tette meg a HMSZ, tehát teljesebb 
képet kaphat alkotásuk minőségé
ről az olvasó. A lehetőség kihaszná
lását húznánk alá. A rendszeres 
publikálás mellett, amit a Magyar 
képes Üjság jelent a szerzőknek, 
antológiaszerűen az Évkönyv is he
lyet biztosít. Mert nem író az a 
szerző, aki tudatosan fiókjának ír! 
Így a leírt szó művészete betöltheti 
hivatását, mert 1000 példányban el
jut a magyar olvasóhoz. Talán kri
tikánknak kellene odafigyelni, mi is 
történik e kicsiny műhelyben, és 
biztatni, tanáccsal kellene ellátni az 
esetleg bátortalan hangot. Ha sze
rény citeraszó is, de már tudatos 
kísérlet arra, hogy a magyar szó 
művészi szinten zengjen!

HORVÁTH MÁTYÁS 

553



MINDENES GYŰJTEMÉNY

ötödször jelent meg az Eszéken 
szekelő Horvátországi Magyarok 
Szövetségének évkönyve. Évente át
lagosan kétszázötven oldalon szá
mol be a Horvát SZK magyar nem
zetiségű lakosságának művelődési 
életéről, illetve biztosít megjelenési 
lehetőséget az alkotóknak, néprajzi 
és helytörténeti gyűjtőknek. Minden 
alkalommal az előző évi eredmé
nyek, termés összegezését vehetjük 
kézbe. Az ötödik évkönyv az 1982. 
évi adatokat és munkákat tartal
mazza. A kiadványban többé-kevés- 
bé évente ismétlődő beosztás alap
ján tájékozódhat az olvasó.

Az Évkönyv bevezetőjét Vladimír 
Stanié, a HKSZ Eszéki Községek 
Közössége Választmánya Elnökségé
nek titkára írta, s hangszúlyozza, 
hogy a Horvátországi Magyarok 
Szövetsége — akárcsak a köztársa
ság többi nemzetiségi szövetsége — 
tevékenységével igazolja Tito poli
tikáját, társadalmunk politikájának 
helyességét és értékét a nemzetek 
közötti viszonyok fejlesztésében a 
teljes egyenjogúság alapjain. Erről, 
a következetes nemzetiségi politika 
gyakorlati alkalmazásáról egy feje
zeten át olvashatunk. Eddigi gya
korlat alapján minden évben más 
nemzetiségi szövetséget mutat be a 
kiadvány. Ezúttal az olasz nemzeti
ségi szövetség megalakulásáról, ed
digi ténykedéséről sorol fel számos 
adatot Giovanni Radossi. A szövet
ség, az isztriai és rijekai Olasz Unió 
nemcsak azért alakult meg, hogy 
kulturális igényeket elégítsen ki, ha
nem azért is, hogy az olaszokat be
kapcsolja a felszabadító mozgalom
ba, később az ország szocialista új
jáépítésébe. Iván Bibalo is a témá
hoz kapcsolódóan írt. Tanulmánv- 
ban elemzi, hogy a Horvát SZK-ban 
az olasz nemzetiség alkotmányos 
jogait mi módon rendezték a tár- 
sadalmi-politikai közösségek és he
lyi közösségek statútumai, az öni
gazgatási szervezetek és önigazgatá
si közösségek aktusaiban, ezenkívül 
elemzi a közigazgatásról szóló tör
vény és azon rendelet előírásait, 
amely a nemzetiségek nyelvének és 
Írásának használatára vonatkozik. 
Teofik Duran is nemzetiségi kérdé
sekkel foglalkozó összegezést írt: 
azt vizsgálta, hogy a pélmanostori, 
našicai, vukovári községekben mi
lyen eredmények születtek a nem
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zetiségi jogok megvalósítása terén. 
Tanulmányánaik érdekessége, hogy 
táblázatban vizsgálja a Horvát SZK 
nemzetiségeinek számszerű adatait.

A munkásmozgalmi és népflesza- 
badító háborús hagyományokat 
ápoló fejezetben három írás kapott 
helyet: Tausz Imre a Lenin-díjas 
Sajerman István, a HMSZ aktivistá
ját .köszönti 90. születésnapján. Dr. 
Szita László részletező tanulmány
ban tárja fel a nemzetközi kapcso
latokat a baranyai—pécsi és a 
jugoszláviai munkásmozgalomban 
1920 és 1921 között. Tanulmányá
nak függelékeként több levéltári do
kumentum is helyet kapott, amely 
a gazdag internacionalista kapcso
latokat példázza. Loboda Gábor 
Történelmünk aranybetűs időszaka 
című írásában a Petőfi zászlóalj 
történetét és néhány kiemelkedő 
harcosának (Géri Károly, Szobocsán 
Mihály, Virág Róbert, Horvát Fe
renc, Varga Mária, Tóth Mihály, 
Teglovits Ferenc, Stiksz Iván) élet
útját tekinti át.

A horvátországi magyar nemze
tiségi oktatásügyben jelentős helyet 
foglal el a pélmonostori középisko
lai központ, ahol tizenöt éve kezdő
dött a magyar tannyelvű tanítás. 
Pasza Árpád felméri az eddigi ered
ményeket, állításait számadatokkal 
támasztja alá, s rámutat azokra a 
nehézségekre is, amelyeket mielőbb 
meg kell szüntetni, hogy ne gátol
ják a minél eredményesebb okta
tói-nevelői munkát. Dr. Horváth 
Mátyás az Eszéken folyó magyar- 
horvátszerb tannyelvű tanárképzés
ről közöl adatokat.

Hetven oldalon több szerzőtől 
a HMSZ tevékenységére, rendezvé
nyeire vonatkozó írás található. Ko
vács Irén az elhunyt Borenic Hugó
tól búcsúzik. Az ismert szlavóniai 
zeneszerző, zenepedagógus hosszú 
éveken át a HMSZ munkatársa, az 
Eszéki Rádió népzenei osztályának 
vezetője volt.

Tröszt Sándor titkár készítette 
el az 1982. évi munkabeszámolót. 
Részletesen tájékoztat az oktatási 
bizottság, a művelődési, a hagyo
mányőrző bizottságok ténykedésé
ről és az általuk szervezett rendez
vényekről. Adatok szemléltetik az 
egyre jobban gyarapadó kiadói te
vékenységet. A beszámoló olvastá- 
val szembetűnő a sok vendégsze



replés, vendégművész fellépése. Az 
arány minden bizonnyal javítható 
a helyi kezdeményezések javára.

Tausz Imre a Magyar Képes Új
ság előkészületeit vázolta fel a heti
lappá fejlesztésről. Az elképzelés 
azóta megvalósult: ez év január el
seje óta a HMSZ lapja hetente je
lenik meg.

Dékány Zsuzsanna jeles évfordu
lóról emlékezett meg: 1882̂ ben, száz 
esztendeje alakult meg a Csúzai 
Polgári Olvasóegylet. Áttekinti az 
alapítás körülményeit, az egylet 
szervezeti felépítését és tevékenysé
gét, valamint foglalkozik a jogutód, 
a Jókai Mór Művelődési Egyesület 
ténykedésével is. Dr. Tóth Lajos, 
Gsúza szülötte is papírra vetette 
visszaemlékezéseit a centenárium 
kapcsán.

Különösen az elmúlt évtizedek
ben jelentett sokat és máig meg
maradó emléket a zágrábi Ady 
Endre Magyar Kultúrkör a horvát 
fővárosban tanuló magyar nemze
tiségű egyetemisták számára. A Kör 
1982-ben volt ötvenéves, s ez alka
lomból gazdag ünnepségen találkoz
tak a volt tagok és a mostaniak. 
Erről számolt be Tóth Tibor.

Minden alkalommal igen gazdag 
oldalszámon jelennek meg a hely- 
történeti és néprajzi jellegű írások. 
A fejezetet az elhunyt Baranyai Jú
lia Baranya történetét, illetve mű
velődéstörténetét áttekintő tanul
mánya vezeti be. Írását a IX. szá
zad végétől indítja, végül kitér a 
török uralomra, elemzi az egykori 
gazdasági körülményeket, a szelle
mi áramlatokat. Tanulmányában 
megállapítja, hogy bármilyen sa
nyarúak is voltak a korabeli állapo
tok, mégis Baranyából, a legszű
kebb környezetből, Laskóról indult 
el a második országos hatású szel
lemi mozgalom: a reformáció. Ha 
a tanulmány nem minden megálla
pításával is tudunk egyetérteni, 
mégis érdekes, színes, egyéni han
gulatú olvasmány annak az ember
nek tollából, aki a vidék tisztele
téül a Schneider polgári nevet fel- 
cseréte a Baranyaira.

Az Évkönyv Lábadi Károlytól 
megemlékező írást közöl Ács Ge
deonról, aki jelentős egyénisége volt 
a kossuthi emigrációnak, s kiemel

kedő helyet töltött be a XIX. szá
zadi drávaszögi művelődési életben.

Sándor László sok adat felvonul
tatásával rajzol hiteles képet a ba
ranyai Csúza 1849—1914 közötti idő
szakának gazdasági és társadalmi 
történetéről.

Néhány közlés más kiadványok
ban azt sejtette, hogy gazdag és 
változatos, értékes történeti rétege
ket megőrző földrajzi névanyag lap
pang összegyűjtetlenül Baranyában. 
Lábadi Klára Laiskó kül- és belte
rületi neveit gyűjtötte össze és tet
te közzé. Nemcsak a nyelvész, ha
nem a folklorista számára is, fő
leg a számos névmagyarázó monda 
közlése jelent érdekes olvasmányt.

A szlavóniai népélet tárgyköré
ből Bencze Sándor írt. A szlavóniai 
szigetmagyarság — Haraszti, K 
rogy, Rétralu és Szentlászló — népi 
megszólításait elemzi.

Csók István festőművész emlé
kezetes utazást tett a baranyai so- 
ikácoknál. Élményei maradandóak 
voltak, festményeken is megörökí
tette őket. E vonatkozású képeiről 
Szita László írt rövid ismertetőt.

A néhány oldalas válogatás a 
horvátországi magyar irodalmi tény
kedésről tudósít. Kontra Ferenc és 
Csörgits József tollából versek ol
vashatók. Időközben verseik meg
jelentek könyv formában is. Pataky 
András és Loboda Gábor elbeszé
lést tett közzé.

Az Évkönyv számos területről 
közöl forrásértékű adatot, ezáltal 
kissé a mindenes szerepét is magá
ra vállalta. Az elmúlt esztendők so
rán általában a helytörténeti és 
művelődési és néprajzi írásokat tar- 
talmazó fejezet duzzadt fel legjob
ban. Érdemes lenne ezeket temati
kusán vagy a hosszabb terjedelmű
eket külön-külön is füzet formájá
ban megjelentetni, ezáltal tágasabb 
hely maradna a HMSZ-el foglalkozó 
írásoknak, elmélyültebb elemzések
re is mód adódna. A füzetek min
den bizonyára megtelnének, s ör
vendetesen szaporíthatnák nem
csak: a mennyiséget, hanem talán 
a minőséget is a zsenge, de évente 
lombosodó horvátországi magyar 
könyvkiadásban.

LÁBADI KAROLY
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Az üzenet pályadíjaít 
odaítélő bizottság jelentése

Az Üzenet Szerkesztő Tanácsa az idén is kinevezte 
a folyóirat pályadíjáit odaítélő bizottságot. Tagjai: Pató 
Imre tanár, a Hungarológiai Intézet tudományos ku
tatója, Kunkin Zsuzsanna könyvtáros, a szabadkai Vá
rosi Könyvtár dolgozója, és Balogh István tanár, a sza
badkai Pedagógiai Akadémia adjunktusa, az Üzenet Kia
dói Tanácsának elnöke.

A zsűri, amelynek elnöke Pató Imre volt, 1984. jú
lius 30-án tartotta meg ülését. Ezen immár kilenced
szer ítélte oda a folyóiratban megjelent legjobb szépiro
dalmi alkotásért, a jugoszláv nemzetek és nemzetiségek 
irodalmával foglalkozó tanulmányért, valamint munkás
mozgalom-történeti, szociográfiai, szociológiai szakdol
gozatért az 5000—5000 dináros pályadíjakat.

Az ülésen a bizottság a következő határozatot hozta:
1. A legjobb szépirodalmi műért járó díjat FEHÉR 

FERENC-nek ítéli oda Em lékező levél című verséért, 
amelyet múlt évi 4. számunkban közöltünk. A bizottság 
külön köszönetét mond a költőnek Zmaj Jovan Jovano- 
vié verseinek értő tolmácsolásáért is, amelyek a nagy 
szerb alkotó születésének 150. évfordulója alkalmából 
jelentek meg lapunkban.

2. A jugoszláviai nemzetek és nemzetiségek irodalmá
val foglalkozó írásért járó díjat CSORDÁS MIHÁLY-nak 
juttatja 1983-ban publikált kritikáiért és tanulmányaiért. 
A szerző különösen színibírálataival segítette elő színját
szásunk és drámairodalmunk fejlődését. Megjelent írásai 
a következők: Színészek lépdelnek a hullámokon  (1— 2. 
szám), „Az alacsonyabbtól a magasabb felé" (3. szám), 
Alvilágok kicsiny és nagy hősei (4. szám), Egy társulat 
felfedezetlen lehetőségei (5. szám), A víziók és a valóság 
határai (7— 8. szám), Egymást semlegesítő stíluselemek 
(9. szám), Egy iránytű jelzései (11. szám).

3. A munkásmozgalom-történeti, szociográfiai és szo
ciológiai munkák kategóriájában BRINDZA KÁROLY-t 
részesíti elismerésben A népfelszabadító bizottságok 
megalakítása és m unkája Topolya község településein 
1944 végén és 1945 elején című munkájáért, amely a ta
valyi évfolyam 5. számában jelent meg.

A bizottság tagjai:
Balogh István 
Kunkin Zsuzsanna 
Pató Imre
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MEGJELENT AZ ÉLETJEL KÖNYVEK 30. KÖTETE 

KENYERES KOVÁCS MARTA

Fölszállott a sármány
(Balladás versek)

Vékony, alig kétíves kötetbe gyűjtötte össze balla
dás verseit Kenyeres Kovács Márta, amikor úgy érezte, 
hogy nem lesz hozzá kegyes a sors: nem teszi lehetővé 
számára, hogy vaskos könyvekben prezentálja több év
tized termését — publikált és meg nem jelent verseit, 
műfordításait, regényeit, elbeszéléseit, kritikáit, irodal
mi és zeneesztétikai írásait. Csakugyan nem adatott meg 
neki ez, csupán azt érhette meg, hogy a kórházi beteg
ágyon még kezébe vegye egyetlen verseskötetének, a Föl
szállott a sármánynak a nyomdából hozott első példá
nyait, s dedikálja azoknak, akiket tisztelt és szeretett.

Hogy költeményei közül miért csupán ezt a huszon
hármat nyújtotta át könyv alakban azoknak, akik figye
lemmel kísérték munkásságát, annak nem csupán anya
gi okai voltak: érzékenysége és igényessége éppoly erő
teljesen jutott kifejezésre, mint tudatossága. Ezért csi- 
szolgatta, javítgatta műveit állandóan, mert számára a 
versírás nem vált monoton folyamattá. Lírikusi hajlamai 
spontaneitással párosultak, így természetessége megka- 
póvá teszi vallomásait. A népköltészet iránti szeretete — 
mint a fülszövegben olvasható — gyermekkorába nyúlik 
vissza. A balladaforma azért volt vonzó számára — ezt 
is tőle tudjuk —, mert ezek a kisméretű, de tömör és 
egyidejűleg drámai, epikai és lírai hatást keltő alkotá
sok kiváltképpen alkalmasak arra, hogy egy-egy jelentős 
életmozzanatot rögzítsenek, illetve megelevenítsenek. S 
mivel középpontjukban mindig az ember áll, ő pedig az 
emberek és — fordításai révén — a nemzetek egymás
hoz való közeledésén fáradozott, ez a kifejezési mód gya
kori ihletforrás volt számára. Ahogyan írta: verseiben is 
a közeledés, a bizalom és a közösségi érzés vágya mun
kál. Hosszú időn át erre törekedett, ez a szándék éve
ken át szinte igézetében tartotta. S mert megvolt hozzá 
a képessége, legjobb munkáiban a költészet hangján és 
eszközeivel tudta kifejezni magát.

Tragikusan korán lezárult életmű az övé, de töredé
kessége ellenére is sajátos színfoltot jelent irodalmunk
ban.

Erről bizonyosodhatunk meg, ha elolvassuk ezt a 
tetszetős kötetet, amelynek népi ihletésű fedél tervét és 
illusztrációit Vankó Basa Lenke készítette.

Ára 65 dinár. Kapható a Fórum és a Napredak sza
badkai könyvesboltjában.


