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a zentai szám elé 
VICEI KAROLY 

A Híd jelen számának olvasói ezúttal csaknem kizárólag zentai szer-
zők munkáival találkoznak a folyóiratban. Továbbá a munkatárs-egyiit-
tesben szerepelnek azoka szép- és közírók is, akik innen, Zentáról, szár-
maztak el, vagy életüknek és alkotótevékenységüknek egy-egy szakaszá-
val kötődnek városunkhoz. 

Lehet-e szó „regionális", „zentai" irodalomról? Semmi esetre sem, 
ilyen a múltban sem volt, s nem is kell. 

Talán légkörével, alkotásra serkent ő , külső  tényez őivel jelent iskolát 
Zenta, az itt induló művészeknek? Senki sem hiszi: sem a buzdító kö-
rülményeket, sem az iskolát. 

Ezek után azt sem szabad válasz nélkül hagyni, hogy véletlenszer ű  
volt-e a folyóirat terét a szóban forgó íróknak szentelni. Aligha volt az. 

A Tisza-vidéknek ebben a központjában még sohasem élt ekkora 
számú író és művészember, mint most, s éppen mert ki tudnak lépni a 
regionalizmus szűk horizontja mögül, s mert a „nádtet ős' vidéki kultúra 
paradox taglóütései ellenére is igazi m űvészeti élet folyik errefelé, e 
mozgolódás méltán vonja magára a figyelmet. 

Önálló kötete csak alig néhányuknak van, noha — áár viszonylag 
fiatalok (20-40 év közöttiek) — java részük már nem számít kezd őnek. 
Ezzel kapcsolatban nem szabad csupán áldatlan kiadópolitikát emlegetni, 
hanem hivatkozni kell a meglehet ősen gyér irodalmi termésre. Ezt a 
prolémát viszont — a vidéken él ő  alkotók írói mentalitását és termé-
kenységét elemezend ő  — a jövőben érdemes lenne művészetpszichológiai 
és alkotásszociológiai szemszögb ől is megvizsgálni. Ezúttal csak azt szö-
geznénk le, hogy városunkban nincs egyetlen folyamatosan alkotó írö 
sem. (Kivétel Varga Zoltán, aki nemrég vált zentai lakossá.) 

Jóformán csak a földrajzi együvé tartozás sorolta egymás mellé a 
szerzőket. Hogy mégsem látjuk itt minden zentai író iievet, az nem a 
szerkesztésnek róható fel. Azt pedig ne is tételezze fel senki, hogy elzár-
kózással, különállással rekesztette ki magát bárki is ebb ől a számból. 
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Az összkép egyszerűen csak azért nem sikerülhetett maradéktalanul tel-
jesre, mert néhányan elmulasztották leadni kéziratukat, vagy éppen-
séggel nem is írnak mostanában. 

A folyóiratnak a pillanatnyi „termést" regisztráló módszerét ől egy-két 
helyütt eltértünk az antologikus szerkesztési koncepció irányába, amikor 
is a versek és a kispróza esetében felvettünk olyan régebben keletke-
zett (s esetleg mára napi- ill. hetilapokban leközölt) darabokat is, me-
lyeknek itt ciklust, azaz nagyobb egységet kiegészít ő  szerepük van. 

A Zentán működő  írók és művészek eredményei még nem annyira 
szembeötlők, hogy elégedettséggel tekinthetnénk rájuk. Pozitívan cso-
portosulások szembenállásaiban, esztétikai nézetkülönbségek összecsa-
pásaiból még nem születtek meg a „csúcsokat verdes ő" alkotások. 
Ugyanis eddig egy táborban volt valamennyi — ígéretes vagy kevésbé 
ígéretes tehetség ű  — zentai író. A differenciálódás ezekben a pillana-
tokban veszi kezdetét. Ezt tapasztalhatják a figyelmes olvasók és kriti-
kusok is. 
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költők és versek 





perzselt örökzöldek  

CS. SIMON ISTVÁN  

TбCSÁ.BAN 

Utcádban  
álmából felrettent 
csenevész hársfa 
árnya  
fetreng a mélység-látszatú 
tócsában 
és mellette  
vetélt vihart 
hangszerel 
a korhadt kerítés 
az elemi rapszódiából 
kiharsog 
hiányod 
az ég repedt peremén  
sűrűsödik a sötétség  

GYOMKOSZORÚK KÖZÖTT  

Régi búcsúi zsibongások 
helyén 
gyomok árnyékolják 
az elmulasztott 
újrakezdés  
lehetőségét 

mélyrétegek alá 
takart hangok 
nyugtalanítanak 
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hangtalanul állsz 
ismerős irányok el őtt 
idegenül 
gyomkoszorúk közt 
parlagon hagyott 
érzelmeid zűrzavarát 
növeled 

PERZSELT ÖRÖKZÖLDEK 

Továbbléptünk 
ismét elérkezett 
a gaz- és levélégetés 
ideje 
az üszkös avar fölött 
perzselt örökzöldek 
rendezgetik bajlátott 
sejtjeiket 
sebeikre 
kötést rak 
az éjszaka 
a hűlő  csöndben 
langyosan halkan 
kénes kút csordogál 
rettenetesen magára hagyatva 

HELYZETKÉP 

Olykora temető  felő l 
fölkel a nap 
megcsillan a szikes ér 
a vadvizek jege 
és az ólmos-kékben 
mérgezett darvak rendezgetik 
kuszált, pattanó ívüket 
alattuk indulsz el 
a szoktatási id ő  lejárt 
a fáradt kilométerköveknél 
hatványozódik a hiány 
zsúfolt kétely vár rád . . 
No, de 
a temető  felől olykor 
fölkel a nap 
fölocsúdnak a vetések 
megcsillan a vadvizek jege 
és az ólmos-kékben 
mérgezett darvak rendezgetik 
kuszált, pattanó ívüket 
stb. 
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SÍRKERT JÁCINTTAL 

Fakó művirág-
koszorúk közt 
jácintok 
színesednek 
terpeszkednek 
rimánkodnak 
iramodnak 

A SZARNYAK ALATT 

Sziksó-sörényű  szántásokon 
borzolja magát a szél 
és gyermektelen házak 
ablakain zörget 
néhány rögsorsú madár 
ívelésre szánja el magát 
a szárnyak alatt 
ásít a táj 

UTбREZGÉS  

Lassan ernyed ő  
lakodalmak 
szétszórt üvegszilánkjaiként 
emléked 
csillog még 
az alvég 
hideg porában  

régi révek irányába nézz 

ahol enyészetet borzol 
a szél 
és megszűnt az átkelés  

VIHAR UTAN 

A meggyötört növényzet 
gyökerei bizalmára támaszkodva 
erőlködve újra 
talpra áll 
elkopik a félhomály 
a hajlat peremén 
és a szeméttárolóvá 
vált 
sánc-vonulat 
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véres-vert seregekr ő l  
fennhangon  
tovább mesél 

HALOTTAK NAPJA 

Fekete ruhás asszonyok 
ballagnak 
borulás alá 
dérrel vert  
virág 
szikkadt 
mellükre szorítva 

ASZÁLYOS ÉJSZAKA 

Kókadt kórók karjába 
csillagok iramodnak 
hasztalan, 
hajukba kap  
a tikkadt éjszaka 

Tikkadt az éjszaka 
a lefokozott magasságból 
szitakötőszárnyú szélcsend 
ülepszik 
a tájra  

Mozdulatlan a jövő  
az aszálynak kiszolgáltatott 
mezőn 
vakbarázdát váj 
homlokodra 
a táj vigasztalansága 

Eseng 
a holtágban a nád 
a lomha nagy folyó 
medrébe szárad  
csak egy pikkely-halántékú 
halász 
álmában járhat még 
szirtüstökön a vad ár 

AKÁCFÁK ÉRDES GYtУRfJJÉBEN 

A hajlatok fölé 
cölöpözött 
távoli rekedt 
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tornyok közt 
osztódik az enyészet 

Testközelben vemhesellő  
magány matat 
majd tétova 
szárnycsapások 
távolodó zaja 
iszonyú összhangtalanságba 
fullad 
a zsibbadt horizont alatt 
Honnan? Hová? 

Elhagyott legelőkön 
derékba tört dűlőutak 
kínálják föl 
céltalanságukat 
szétszórt foltokban 
hajdani felesföldek 
terítik lábod elé 
dacos, szikár kóróikat 

Honnan? Hová? 

Visszafordulsz 
mire visszafordulsz 
a szél is fordul 
elébed áll 
csenevész kökénycserjék 
vetődnek föl 
szürke hullámán 

Bárhol is esteledik rád 
itt egyformán egyedül 
maradsz 
az alkony-rongypokróc 
rojtjai alatt 
mérgezett madarak 
vergődése 
sötétül a sorsodba 

A szikes éren 
innen és túl is 
akácfák érdes gyűrűjében 
magára hagyatva 
omladozik néhány tanya 
falaik súlytalanul hullanak 
a táj vesztegzár-karjába 
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SUGARAK ROZSDÁSODNAK 

A zsilip fogaskerekei közt 
sugarak rozsdásodnak 
omladozik a part 
az áradást 
nem bírja kivárni 
algák közé törpül 
a létezés zaja 
csak az aszály színei 
peregnek kihívóan 
a horizont alatt 
elmaradt az áradás 
a zsilip fogaskerekei közt 
sugarak rozsdásodnak 
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levél barátomhoz 
(talán magyarázat is) 

BALOGI ISTVAN 

összetört hangok recseg ő  világa 
születik a nappal 
s hajnalonként 
ha szemét nyitja lassan 
az éjjeli zordság 
akkor talán 

látod BARÁTOM 
ilyen töredékek születnek mostanság 
rezeg kezemben a toll 
s elő ttem hullámot vet a fehér papír is 
újra súlya van bent valaminek 
s csak nyom nehéz k ő  gyanánt 
a szó torkomra forr s a bet űk felélednek 
eltáncolnak más égtáj felé 
soha visszatér ők 

nehezen megy most is az írás 
kényszerítenem kell ujjaimat a rendre 
pedig itt pezseg a dal ritmusa hinnem 

tegnapig még a szép szó 
hirdetője voltam s katedráról magyaráztam 
buksi fejeknek a hangok születését 
életét és szóvá formálódását 
s közben mindig az jutott eszembe 
jaj nemsokára hónap vége lesz 
pedig semmi kedvem a bohémek életét élni 
s a fiamnak is kéne kisbicikli 
mert ma már minden gyereknek van 
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s ő  csak elb őgte magát és azt hüppögte 
a-a-p-a-a-a-a-a-a-a 
neeekeeeem is vegyééél bicikliimiiiiiiiit 
ilyenkor egyszerűen elvertem a fenekét 
most már igazán bömbölhetett 
volt miért 
de igaz is 
hogy állhattam a fiam elé 
hogy az apád most épp a télikabátkölcsönt fizeti 
mit tudja az a gyerek 
hogy a télikabát még májusban is valóság 

aztán a sógorom a kisiparos 
azt mondta 
egye fene az egészet 
odaadom a lányom biciklijét 
nem bírom hallgatni hogy nyafog a gyerek 
köszöntem neki s örült a kisfiam 
s örültem én is 

aztán elfelejtettem 
hogy volt fényes fenekű  nadrágom is 
mert leléptem a tábla el őtti katedráról 
a színes krétát meg a nyelv érdekes világát 
elhagytam egy rendes nyakkend őért 
meg egy öltözet ruháért 
mert ennyi a különbség hónaponként 

azóta itt ülök 
egy íróasztal mögött 
s becsületesen dolgozom 

töredékek tolulnak fel újra 
itt van 
már levelem se tudom befejezni 
mert szét-hul-lika szó 
h-a-n-g-o-k-r-a r-e-cs-e-g- ő-k-r-e 
k-k-v-v-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r 

1974. május 
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aranyrámában szüretvé y 
VICEI KÁROLY 

vigyázat 
a hajnalban felkínált szembalzsam cseppje 
vitriol is lehet 
hálátlanságunk fizetsége 
egy hajóbár artistan őjétő l 

egy másik hajnalon 
gyöngyőrtelen éj végén 
senki se duzzog 
óvatosság felesleges 
épp ekkor lenne jutalom 

lekötelező  
vágyott 

a vakság 

elég szép vers melynek három szerepl ője 
barátom 	stella 	meg a hold 

barátommal 
ugyanazon a képeslapon lakunk 
felfigyeltem 
náluk mindig pontosan délben kész az ebéd 

viaskodásom érthető  
nem kellett volna-e 
minderről prózában írni 

ma este is 
Stella furcsákat kérdezett a hídon 
a rakparti lámpasort 

meg a holdat dicsérte 
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elég szép elég szép 
mondogattam 
elég szép 

barátom elégedett 
jól megszerveztem az id őjárást 

Stella kíváncsi volt mit tennék ha leugrana 
egy ideig csak néznék néznék utánad 

hazafutnál nekrológot írni 
igen gondoltam ilyesmire 
egy kocsmáról van szó 
bezárják hamarosan 
meggyfaszipkám megint elveszett 

a Kislány 
a Kislány 
miközben hetvenhét ismeretlen nevét említette 
megköszönte a hóvirágot 
most múlt tizenhat éves 

asszociációs sorok 
egy schubert-impromture 

lányszoba 
fehérszoba 
kertes udvar 
s kimaradhatatlanul mindig megjelennek 
a vörös-optimista rubinfény-gyümölcs ű  

málnabokrok is 
a bábszínházból jött gyerekek kaleidoszkóp-öröme 
ünnep-emelkedettség ű  kapuőr-kőszobrok 
vasárnap-nyugalmú birsbef őtt-elmerülésben 
a halál valószínűtlensége 

térzene 

május-zöld hársak alatt 
kék-piros-sárga 

a szökőkút süteményes krémbevonata 
fasorok közén 
rozsdás salakfedte tér 
kottaállvány-bokorban 
villogó rezek 
kék posztón 
nap-parazsú gombok izzanak 
majdnem elpukkanó 
vörös hólyagarcok 

a hangszerbe 
lelket süvöltenék 

körül 
feszes ünnepi tömeg 
vasárnap 
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(továbbá itt egy összkomfortos pad 
éhenkórász-kvártély 
rongyból virít 
a városbolond ülepe 
gyor.nra korig tiszteletlenül) 

szárnyaló szárnyal a térzene 

aran jгáinában szüretv ég 

sző lőutcák fókuszában 
növényzöldben 
égbolt darabkája 
a kiszáradt kékköveshordó 
ünnepel ma 
gereblye nyeső  
metszőolló 
nagynéni őriz füstölg ő  kondért 

ellácska egyszer hatévesen 
megmártózott 
a kompótosfazékban 

reneszánsz hasak között  
kecskelábakon sóhajt 
az asztal 
csillogó jólét a húslevesen 
csikórúgású paprikás g őzöl 
s az orroknak salátaillat 
marad emlékül 

harmonikaszótól 
szikvíz gyöngye pattog 
a borospoharakban 

ovális keretben 
az asztalfőn fakul ómama ótata 

öcsi ma ússza át el őször a folyót 
egy sző lősorban odébb 
homokba vájt lyuknál 
de j ó könnyebbülni 

kis szeret őgépem 
jelenésre vár 
nem az álombélire 
ettől komplexebb 
tán sorsképletű  
a zaccos csészealj  
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kicsi gépszeret őm 
tudni fogja ha 
sok ismeretlenü egyetlenem 
végeredményében 
ott van a sugallat 
szeressen-e 
ágyamba bújjon-e 

* 

ma délelőtt negyed tízkor 
ért roham 
hogy én téged tóthGálvali szeretlek 
mondtam 
az olaj kályhának 
a h őrr_érőnek 
a fikusznak 
meg a szalmavirágos vázának 

kislányom folytatásom 

a ketrecen kívül állítom 
kár idomítani 
a fogatlan csöpp öregasszonykát 
rózsaszín törzsén 
szökőkút buggyan 
öntudatlan 
csak feléd kap 
ölelőreflexszel 

a géneket pedig vissza 
nem adhatod 

post f estura 

céda vagy 
hamupipőke 
idegenség-
ül. 
kát 
rész 
kit méret után 
lelt meg királyfi 
ÉN 
a visszakért ajándék- 
kalaphoz 
szabvány-mesehősnő t 
keresni nem fogok 
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sem első  utcasarkon 
sem hegyen 
sem vízen túl 

utóirat 

vers-gépolajcseppek 
már e sorok 
géptetembe mit ér 
véremet csorgatni 
szerelmedet 

mínusz- 

lóerőben 
mérem 

kett őspont 

egyetlen megkötő  szilárd pont 
hinni a sorsszerűségben 
a haláltól így leszünk er ősebbek 

távollétedben 
ezért öltök csíkos pizsamát 

ne ütközz meg 
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három vers  

SZiJGYI ZOLTAN  

ORATбRIUM 

Mint nagyanyám egykor szövőgépénél ülhetett, 
ülök én is, hallgatva a kórus megkövesedett hangját, 
és előttünk a végtelen diófák mesterei, 
ő  fehérben és temetve, 
én érzem. 

VIRRADAT 

A nagyzenekar fehér hajába túra szél, 
elcsendesednek a közeli templomok, 
először a vakok, 
a vakok lépnek ki, 
hazaindulnak a katonák, 
énekelni kezd a város. 

NEM LOBBANNAK MAR 

Mert nem lobbannak már 
az utak, 
folyók, 

félénken lopózik, 
a jazz, 

s csak a fekete 
ányókák szunnyadozásában  
villan fel néha 
egy-egy gyereksírás. 
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csánaji erzsébet versei  

VÉGТЈL IS 

Sötét folyókként 
feléd haladnak 
meghasadt vérköreim. 

NE  

ne mondj le 
a tenger ölelésér ől 
pókok nyílnak 
a szememben 
a szememben 
bizseregnek éjjelente 
a kutyatálból lopó-faló 
meztelen csigák 

A MEGSZOKÁS 

valóságnak érezni 
lényegéig fejteni 
emberközpontúvá tenni 
a világot 

MÉGSE 

üresjárat  
megfagytunk az üresjáratokban 
a kötelező  üres lépésekben 
a csontig szopott várakozásokban 

575  



ki kellene pottyantani benniinket  
országutakra  
hogy verjük kékre magunkat  
hogy visszatérve élhessünk  
hogy erős zamatú nedveket gy űjtsünk  
a nyelvünkre  
soha el nem veszíthet ő  ízeket  
hogy örökös visszadurvulásunk  
mégse legyen  
örökös  
kiömlő  
csüggedés  

KINYÍLNAK A SZELEK A CSÖNDBEN  

kétségbeesettek  
az éjszakai kutyacsaholások  
a felzúgó motorok  
szűri a magvakat  
a sötét  
a beburkolózott  
terhes felhők  
némán várakoznak  
egy megsemmisítő  
viharra  
egy megedző  
viharra  
de most még csak  
a duzzadó csöndet  
hallani  
meg hogy jön  
jön felénk  
a nyár  

ELHÚZбDSZ MELLđLEM  

égbe fúródó  
nyári napokon  
nyilakat lőttünk  
a végtelenbe  

létbe feledkezve  
napitatta lombok  
feszes b őrrel  
szeltük  
a belénk zsongó habokat  
nem sejtettük:  
ívelésünk valaha is  
elpattanhat  
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hogy zuhanni kezdtél 
rémülten csúszok utánad 
hűlő  napdarabkáid 
tapogatom hitetlen 

sötétülő  vérrel húsodban 
elhúzódsz mellőlem 
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verse k  
TOTI TI в OR  

ANATÓMIA  

szenet nyeltem 
az a lelkem 

pukkadt léggömb 
a tüdőm 

mankóvég a  
cipőtalpam 

meddő  fa az 
agyvelőm 

nem is ez a 
lényeg bennem 

hanem hogy nincs 
szeretőm  

IDŐTÖLTÉS  

a papír 
fehér síkjában 
megvárom magam 
tiszta betűkkel 
életet keresni  
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ADAGIO 

Házak hosszú láncsorába odvasodott az este. 
Fák strázsálnak a nyugalmon, hátuk barázdált, 
görcsüket, törzsüket a varjú éjszaka leste, 
és hűvösébe bújtak a csillagok. 
Hátrakulcsolom a kezem. 
Minden lépés nagy titok, 
s a lágy feketeséget tüd őmbe engedem. 
Olyan hatalmas az ég, mégis kitölti az utca, 
hol öreg házak láncsorába bújva 
ködöket fon körém a sötét. 

VASÁRNAP DÉLBEN 

Vasárnap délben csendélet az utca. 
Szürkecsíkos zöld terít őn kövér sajtok a házak. 
Fölálló szőrök a fák, 
furcsa kis tű  az útjelző  tábla, 
katicabogár Árpási néni a kúton, 
fekete pálcikák, 
régiek, 
a miséről jönnek. 

A CIGÁNYLÁNY A KÚTON 

Koszos testét mosogatta, 
rongy ruháit igazgatta, 
rongy ruháit s szar életét 
énekével foltozgatta. 

LILI NÉNI 

Lili néni panaszkodik, 
hogy nagyon sok dolga van, 
s hogy nem ér rá pletykázni se, 
mert nagyon sok dolga van, 
mert nagyon sok dolga van, 

mert nagyon sok ám a dolga, 
mert... 
Lili néni utcarészlet, 
Lili néni földdarab, 
Lili néni és a Házak 
fejkendőket váltanak. 
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a Dicsi zöld ember 

TANJA KRAGUJEVI Č  

ZIMANKŐ  

Anyóka megy 
terhe nagy 

fehér idő  
hóban hagy 

sötét magot 
ránk ültet 

hattollú 
hiteszegő  
nagy zsálya 
díszünk lett 

CSATAKÉRT 

Atfúj mint valaha 
karcsú olajfa zúg 
az ég vörös dárdája 
kebleink szétnyit] a 
álljanak háborúk 

válassz forrást 
a víz szétfolyik máris 
követ láthatatlan mezsgye választ 
eldugott hasadékban a kalász 
indul neki zuhanásnak 
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Pitymallatban rád fogva rozmaring vár 
a virrasztás lábánál a hárs 
villan a kívánás éle 
ott leszel torkában zuhogó víznek 
tömött lombok örömtüzében: 
a harc ne menjen feledésbe 

Hegyi szurdékban a vad is ismeri 
hol nyugalma ivóvizes gödre 
a légen át bóbita csöpp szála suhan 
csodálkozó gyerekszem 
a világba elszórt mag már megfogan: 
csatáid dúlnak mindörökre 

JÖN KICSI ZÖLD EMBER 

Jön közelít kicsi zöld ember 
nyírfácskába öltözött 
keze fiatal erd őkkel teli 
ajándékai fehér leányálmok 
hímes ujjú ruhája kötözött 

Jegyezd meg a napot meg a derült tüzet 
szűz vizek felé ártatlan poroszkál 
csordáink és gabonánk termékenysége 
nyugalmas és könnyű  a halál 

Az esti játékok után hullámosan 
mint az almák ébredünk fel 
teltek és tiszták 
féregrágta gyanú nélkül 
mert soha nem lehetünk a régiek 
soha nem vagyunk egyformák 

Balogh István fordításai 
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drámai szövegünk 





a fо lубmérуezе  
Hangjáték  

TOLNAI OTT Ő  

Szereplők:  

Ifjú  
Első  (főnök)  
Második (kérdez ő )  
Harmadik  
Negyedik  

MÁSODIK: Miért szaladt le a töltésr ő l?  

ELSŐ : Kérem a fényképet.  
HARMADIK: A LEFUTÁS 1-2-3-at, vagy a DOBÁS 1-2-t?  
ELSŐ : Hogyhogy, a DOBÁS-ból végül csak kett ő  lett?! Ki látott már  

alvó fényképészt ? ! ! !  
Ezután majd csak, ha a sült galamb után nyomozunk, akkor visz-
szük terepre — azt talán lefényképezi, miel őtt a szájába esik ... bár  
ez a rni»гс gz:acskó esett volna a pofájába!  

HARYy АDIK: Kisebb ívben dobta, mint várható volt.  
ELSŐ : Várható volt?! Mi volt várható?! Mindig csak 2. legrosszabb vár-

hatú ! ! !  
Még az ivó fecskéket is lefényképezik, ti meg egy 30x50-es táskát  
sem tudtok elkapni legalább háromszor ... Add a LEFUTÁS 1-et.  

HARMADIK: Tessék.  

MÁSODIK: Miért szaladt le a töltésr ő l?  
IFJrJ: Hogy megnézzem azt a porondot.  

ELSŐ : Mit keresett a töltésen?  
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MÁSODIK: Mit keresett a töltésen? 
IFJÚ: Szép idő  volt. 
MÁSODIK: Mit keresett a töltésen? 
IFJÚ: Szép időben néha ezen a töltésen térek haza a városból. 

ELSŐ : Mikor járt utoljára erre? 

MÁSODIK: Mikor járt utoljára a töltésen? 
IFJÚ: Öregasszonyok nyara volt .. . 

NEGYEDIK: Hagyd ki az öreglányokat a buliból! 
ELSŐ : Csönd! ! ! 

Miért kezdett elfutni ínár fenn? 

MÁSODIK: Miért kezdett elfutni már fenn a töltésen? 
IFJÚ: Szép idő  volt. 

NEGYEDIK: Mi az, hogy szép id ő ? ! 
ELSŐ : Csönd ! ! ! 

IFJÚ: Tavasza télben .. . 

ELSŐ : Csönd ! ! ! Ez önre is vonatkozik! 

MÁSODIK: Hol kezdett elfutni? 
IFJÚ: Az erdő  sarkánál. 
MÁSODIK: Miért? 
IFJÚ: Boldoggá tett az erdő  s a folyó közelsége .. . 

NEGYEDIK: Mi az, hogy boldoggá, te hülye?! 
ELSŐ : Kuss ! ! ! 

MÁSODIK: A barakk el őtt már futott? 
IFJÚ: Igen. 
MÁSODIK: A barakk az erdő  sarka előtt van még, nem? 
IFJÚ: Lehetséges. Lehetséges, hogy néhány centiméterrel az erd ő  előtt 

van... 

ELSŐ : Senki sem volt közületek a barakkban?! 
HARMADIK: Nem. 

MÁSODIK: Milyen barakk az? 
IFJÚ: Szerszámos bódé. 
MÁSODIK: Látott már embereket a bódéban? 
IFJÚ: Négyen kártyáztak egyszer — esett az es ő  .. . 
MÁSODIK: Nemcsak szép id őben szokott arra járni? 
IFJÚ: Verte az ördög a feleségét .. . 

NEGYEDIK: Hahaha! 
ELSŐ : Csönd t s t 
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MÁSODÍK: Ha veri az ördög a feleségét, akkor nem lehet a szabadban 
kártyázni? 

IFJÚ: Azt hiszem, nem, habár nagyon zsíros kártyák voltak azok .. . 

ELSŐ : Menjünk tovább! 

MÁSODIK: Miért szaladt le a töltésr ő l? 

TEGYEDIK: Az öreglányok, vagy az ördög felesége miatt? 
Hahaha! 

ELSŐ : Csönd ! ! ! ! 

МА SGD1К : 1 i.ért szaladt le a töltésr ől? 
IFJÚ: Hogy megnézzem azt a porondot. 
MАSODIК : Mi az, hogy porond?  
IFJÚ: Bomoksziget a folyóban. 

ELSŐ  : Еllenőrizd le. 
HAR 4IAi }IK : Igenis, de hol? 
ELSŐ  : A könу  v tárban. 
HARMADIK: Kinél van a kulcs? 
NEGYEDIK: Keresd meg az ügyeletest. 
ELSŐ : Látjátok, itt szalad ... Ezután, mindig színes fotókat kérek. Szí-

neseket és fekete-fehéreket is. 
NEGYEDIK: Igenis: szineseket és fekete-fehéreket is. 
ELSŐ : Száll a haja .. . 
NEGYEDIK: Akár az öreglánynak! 
ELSŐ : ... s a táska is egészen hátul repül utána. Tehát: gyorsabban sza-

lad, mint amikor csak úgy, jókedvében szalad az ember. 
NEGYEDIK: Még csak két-három ugrás .. . 
ELSŐ : Barna bőrkabát .. . 

MÁSODIK: Ez az a b őrkabát? 
IFJÚ: Igen. 

ELSŐ : Barna öltöny .. . 

MÁSODIK: Ez az öltöny? 
IFJÚ: Igen. 

ELSŐ : Barnacsíkos pulóver .. . 

MÁSODIK: Hol a pulóver?! 
IFJÚ: Szép reggel volt, és ma nem híaztam pulóvert; újabban izzadok 

a hónom alatt .. . 
MÁSODIK: Tegnap is szép nap volt, és mégis húzott pulóvert? 
IFJÚ: Igen, tegnap is szép nap volt, azzal a különbséggel, hogy reggel, 

amikor a városba indultam, még nem látszott ... Tegnap is meg - 
izzadtam. . 

MÁSODIK: Újabban izzad? 
IFJÚ: Igen. Néhány éve. 
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MÁSODIK: Miért csak újabban? 
IFJÚ: Öregszem, vagy beteg vagyok, vagy .. . 
MÁSODIK: Vagy? 
IFJÚ: Vagy: nem tudom. 

ELSŐ : A félelem? 

MÁSODIK: Fél újabban valamit ő l? 
IFJÚ: Mindig mindent ől; olyan nyúltípus voltam örök életemben .. . 
MÁSODIK: De csak újabban izzad? 
IFJÚ: Igen. 
MÁSODIK: Izzad, vagy verejtékezik. 
IFJÚ: Most azt hiszem, verejtékezem ... Izzadok és verejtékezem is . 
MÁSODIK: Lehet egyszerre izzadni és verejtékezni? 
IFJÚ: Nem tudom. 

ELSŐ : Barnakockás ing .. . 

MÁSODIK: Hol a kockás ing? 
IFJÚ: Mosáson van. 
MÁSODIK: Miért? 
IFJÚ: Egy hétig hordok egy inget. 
MÁSODIK: Megvan a cédulája? 
IFJÚ: Tessék. A Patyolat 3-ba hordom a dolgaimat. 

ELSŐ : Valaki menjen el a Patyolatba. 

MÁSODIK: Csak az ingét vitte? 
IFJÚ: Nemcsak az ingemet... 

ELSŐ : Barnapöttyes nyakkend ő  . . 

MÁSODIK: Hol a barnapöttyel nyakkend ő ? 
IFJÚ: Szép reggel volt... 
MÁSODIK: Hánykor kelt? 
IFJÚ: Le sem feküdtem. 
MÁSODIK: Le sem feküdt? 
IFJÚ: Nem. 
MÁSODIK: Mit csinált egész éjszaka?! 
IFJÚ: Semmit. 
MÁSODIK: Hol járt az éjszaka? 
IFJÚ: Sehol. A szobámban gubbasztottam. 
MÁSODIK: Gubbasztott? Miért gubbasztott? 
IFJÚ: Nem tudom. Harminc év felett már mind többet gubbaszt az 

ember... 
MÁSODIK: Miért gubbasztott? 
IFJÚ: Tán, hogy begubózzak ... Tán, hogy kigubózzak ... Nem tudom 

pontosan. 
MÁSODIK: Hol gubbasztott? 
IFJÚ: A szobában gubbasztottam, az asztalnál. 
MÁSODIK: Az asztalnál? Miféle asztalnál? 
IFJÚ: Az én asztalomnál, az én nagy asztalomnál. 
MÁSODIK: Miféle nagy asztal az? Mekkora? 
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IFJÚ: Nem mértem, de azt hiszem: méterszer három. 
MÁSODIK: Mit csinál maga azon a méterszer hármas asztalon?! 
IFJÚ: Semmit. Egy időben, emlékszem, az Anatómiai órát nézegettem, 

s arról álmodoztam, hogyan kellene kinéznie egy mai Anatómiai 
órának, amikor már annyival többet és annyival kevesebbet tudunk 
az emberr ő l ... De leginkább nem csinálok semmit ... Semmit .. . 
Nézegetek valamit, hallgatódzok .. . 

NEGYEDIK: A semmittevéshez akkora asztal szükségeltetik? 

MÁSODIK: Tehát, nem csinált semmit egész éjszaka? 
IFJÚ: Nyűglődtem Galileivel, de minden eredmény nélkül, úgyhogy, 

nyugodtan mondhatom, hogy nem csináltam semmit. 
MÁSODIK: Nyűglődött Galileivel? 

NEGYEDIK: Ki az a Galilei?! Az ördög felesége az öreglány?! Haha! 
ELSŐ : Kuss, Barabás! 

MÁSODIK: Ki az a Galilei? 
IFJÚ: Nem tudom... 
MÁSODIK: Hogyhogy? 
IFJÚ: Nem tudom pontosan, azért nyűglődtem vele. 
MÁSODIK: Szóval: nem tudja pontosan, hogy ki az a Galilei, és ny űg-

lődött vele azon a műtőasztalon? 
IFJÚ: Nem mű tőasztal az .. . 
MÁSODIK: Hogyan nyűglődött vele? 
IFJŰ : Sehogy. Csak ültem, és bámultam magam elé, vagy olvasgattam 

a papírszeletkét .. . 
MÁSODIK: Melyik papírszeletkét? 

NEGYEDIK: Főnök, telefon. 
ELSŐ : Folytasd. Jövök azonnal. 

MÁSODIK: Melyik papírszeletkét? 
IFJÚ: Azt a sárga papírszeletkét, ami az egészb ől maradt. 
MÁSODIK: Miből maradt az a papírszeletke?! 
IFJÚ: Az egészb ő l. 
MÁSODIK: Mit olvasgatott azon a papírszeletkén. 
IFJÚ: Egy mondatot. 
MÁSODIK: Melyik mondatot? 
IFJA : Galilei zavara még n őtt, midőn észrevette, hogy a bolygókhoz két 

kar tapad, de sohasem sikerült neki megfejtenie talányt, és 1626- 
ban teljes megvakulás véget vetett csillagászati pályájának. 

MÁSODIK: Ez egy mondat? 
IFJÚ: Igen. 

ELSŐ : Csak folytasd. 

MÁSODIK: Ez egy mondat? 
IFJÚ: Igen. Ez egy mondat. 
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NEGYEDIK: Miféle bolyhó? 

IFJÚ: Nem bolyhó: bolygó. Égitest. 

NEGYEDIK: Miféle test?! 

IFJÚ: Égi. 

NEGYEDIK: Pofádba rúgok, ha komolytalankodsz! 

IFJÚ: Nem tudok koinolytalankodni .. . 
MÁSODIK: Csillagok? 
IFJÚ: Igen. 
MÁSODIK: Maga csillagász is? 
IFJÚ: Nem. 
MÁSODIK: Akkor, mit akart ezzel a Galileivel? 
IFJÚ: Semmit. 

HARMADIK: Itt van! Találtam valamit. 
ELSŐ : Olvasd. 
HARMADIK: A kutya úgy rontott be, mint éhes oroszlánok a cirkuszok 

porondjára, ahol már ott vannak az áldozatra kiszemelt kereszté-
nyek .. . 

ELSŐ : Cirkusz? 
HARMADIK: Igen. 
NEGYEDIK: Várjatok csak, éppen tegnap érkezett városunkba az a 

nagy olasz cirkusz. 
HARMADIK: Reggel hétkor. 
ELSŐ : Küldjetek egy embert azonnal a cirkuszba. Majd mi is jövünk. 

Olvasd tovább. 
HARMADIK: Folyóban képz ődött homok- vagy kavicszátony, illetve kis 

sziget .. . 
ELSŐ : Akkor mit beszélsz itt összevissza a cirkuszról?! A cirkuszban f ű-

részpor van... 
HARMADIK: Itt így írja. 
ELSŐ : Ezek a könyvek is összevissza kevernek mindent. Nem ártana 

már egy kicsit átrostálnia mi könyvtárunkat is. 
NEGYEDIK: Zénó már elindulta cirkuszba. Visszahívjam? Úgyis csak 

az artistanők körül fog szimatolni... 
ELSŐ : Hagyd. 
HARMADIK: Rendszeresen és alaposan át kellene kutatnunk minden 

ideérkező  cirkuszt... 
ELSŐ : Igen ... Csak nem olyan egyszer ű  dolog átkutatni egy ilyen 

nagy nemzetközi cirkuszt... Ezek az olaszok is Görögországból ér-
keztek — a Puccs alatt ott lebzseltek Görögországban ... Folytasd! 

MÁSODIK: Miért szaladt le a töltésr ő l? 
IFJÚ: Hogy megnézzem a porondot. 

NEGYEDIK: A cirkusz porondját? 
IFJÚ: A folyó homokzátonyát. 
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MÁSODIK: Mit akart nézni rajta? 
IFJÚ: Semmit. 

ELSŐ : Többször nem akarom hallani ezt a semmit! Megértette? 
IFJÚ: Mit? 

ELSŐ : Többször nem akarom hallani ezt a szót, hogy: semmi. Megér-
tette? 

IFJÚ: Igen. 
MÁSODIK: Tehát, mit akart nézni a porondon? 
IFJÚ: A porondot. 
MÁSODIK: Két porond volt? 
IFJÚ: Nem, csak egy. 
MÁSODIK: Az előbb azt mondta., hogy a porondon volt egy másik is. 
IFJÚ: Nem, nem volt rajta .. . 
MÁSODIK: Akkor, mit nézett a porondon? 
IFJÚ: A homokot, a vizet .. . 
MÁSODIK: Mit nézett a homokon? 
IFJÚ: Puha szürkeségét. Tisztaságát. 
MÁSODIK: És a vize? 
IFJÚ: Fodros felh őket tükröző  futását a porond két oldalán .. . 
MÁSODIK: És, és mit még? 
IFJÚ: A sirályokat. A porond egyik vége tele volt fehér sirályokkal. 
MÁSODIK: A sirályok miatt szaladt le a töltésr ő l? 
IFJÚ: Igen. Így is mondhatjuk: a fehér sirályok miatta tiszta, szürke 

homokon ... A sirályok miatt rohantam. 
MÁSODIK: Lassan nem mehetett volna? Muszáj volt ennyire rohan-

nia? 
IFJÚ: Igen. 
MÁSODIK: Miért? 
IFJÚ: Miért is? 

NEGYEDIK: Itt mi kérdezünk. 

IFJÚ: Igenis. 
MÁSODIK: Miért kellett lerohannia a töltésr ő l? 
IFJÚ: A fák között megpillantottam a sirállyal teli porondot, és úgy 

éreztem: végre meg kell mozdulnom. 

NEGYEDIK: Addig mozdulatlan volt? 

IFJÚ: Majdnemhogy ... Lényegében: igen. 

MÁSODIK: Nem értem. 
IFJÚ: Én sem, de abban a pillanatban meg kellett lódulnom, szalad-

nom, rohannom kellett . . Át kellett törnöm a hangfalat... vala-
miféle hangfalat... 
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MÁSODIK: Zavarta önt valaki? 
IFJÚ: Tudtommal, nem. Igaz, nem néztem hátra, különösen abban a pil-

lanatban, amikor megláttam a sirályokat, a sirályokkal pakolt kis 
porondot, nem, nem néztem hátra, nem néztem se jobbra, se balra, 
se 
Az év folyamán talán csak az ilyen tavaszias téli napokon ennyire 
nyugodtak, ilyen szépek a sirályok ... A tovafutó hűs víz, a puha, 
tiszta, szürke homok, a mozdulatlan sirályok: a mozgás és a moz-
dulatlanság abszolút egyensúlya a tiszta, er ős, hideg fényben! 

ELSŐ : Látjátok, minden barna, még a zoknija és a karórájának a szíja 
is, csak... 

HARMADIK: Csak? 
NEGYEDIK: Csak? 
ELSŐ : Csak a táska fekete. 
HARMADIK: Valóban, minden barna, csak a táska fekete! 
NEGYEDIK: Valóban! Hihetetlen! 
ELSŐ : Most kérem a többi képet is. 
NEGYEDIK: Tessék: LEFUTÁS 2--3, DOBÁS 1-2. 

MÁSODIK: Hová tűnt a táska? 
IFJÚ: Bedobtam, elsüllyedt .. . 
MÁSODIK: Beledobta az aktatáskát a vizbe? 
IFJÚ: Igen. 
MÁSODIK: Miért? 
IFJÚ: A lendület, az erd ő , a folyó, minden, a porond, a sirályok fehér-

sége a homokon, üres szemük a futó víz tükrén az er ős fényben .. . 
MÁSODIK: Nem értem. 
IFJÚ: Futás közben a lábam alá pillantottam, s úgy t űnt az egyik sárga 

fűcsomó, amely sárga volt, akár kriptákban a nagyságák frizurája, 
mintha ismét zöldülni kezdett volna: a tavasz legels ő  biztos jele volt 
az., s csak még lökött rajtam... 

MÁSODIK: Kié volt az a táska? 
IFJÚ: Az enyém. 

ELSŐ : Miért fekete? 

MÁSODIK: Miért fekete? 
IFJÚ: Mert nem szeretem a táskákat .. . 
MÁSODIK: Nem szereti a táskákat? Miféle táskákat? 
IFJÚ: Úgy általában. 
MÁSODIK: És ezt a feketét konkrétan? 
IFJÚ: Igen, úgy valahogy. 
MÁSODIK: Akkor miért vitte magával? 
IFJÚ: Szokásból, meg hát a dolgaim is benne voltak. 
MÁSODIK: Miféle dolgai? 
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IFJÚ: A személyazonossági igazolványom, a törl őgumim .. 
MÁSODIK: Törlőgumija? 
IFJÚ: Szép nagy Pelikán .. . 

NEGYEDIK: Az előbb sirályokról szalmázott! 

IFJÚ: Igen, a porondon sirályok voltak, nyugodt, hófehér sirályok, ak-
tatósában, fekete aktatáskában pedig egy Pelikán-radír. 

MÁSODIK: És mi még? 
IFJÚ: Papírzsebkend ő , notesz, pisztoly .. . 
MÁSODIK: Pisztoly?! 

HARMADIK: Pisztoly, ha jól értettük? 

IFJÚ: Igen, négycsöv ű  pisztolyom. 

NEGYEDIK: Négycsöv ű?! 

IFJÚ: Négycsövű . 5-6 évvel azel őtt vettem egy gyerekt ő l ... 
MÁSODIK: Miért? Minek? 
IFJÚ: Csak úgy, szeretem a régi holmikat. 
MÁSODIK: Régi? Négycsöv ű ? 
IFJÚ: Igen, régi, négycsöv ű . 
MÁSODIK: Miért hord aktatáskájában, radírja és papírzsebkend ője mel-

lett, egy négycsöv ű  pisztolyt? 
IFJÚ: El akartam tüntetni. 
MÁSODIK: Mit akart eltüntetni? 
IFJÚ: A pisztolyt. El akartam dobni. 
MÁSODIK: Miért? 
IFJÚ: Mert már veszélyes kezdett lenni. Már félni kezdtem t ő le ... A 

fejére esett a kisfiamnak, és betörte a homlokát .. . 
MÁSODIK: A négycsövű  pisztoly betörte kisfia homlokát? 
IFJÚ: Igen, de szerencsére nem kapott vérmérgezést, mert Vajda ba-

rátom nemrégen tisztíttatta ki .. . 

ELSŐ : Vajda! Leellen ő rizni. 
NEGYEDIK: Igenis. 

MÁSODIK: Miért tisztíttatta ki az ön négycsöv ű  pisztolyát a barátja? 
IFJÚ: Van egy fegyvercsiszár — fegyverjavító barátja .. . 
MÁSODIK: Az ön barátjának van egy fegyverjavító barátja? 
IFJÚ: Igen, és az kitisztította... Ne amikor Vajda visszahozta, szeren-

csétlenség történt. Felcsöngetett hozzám, azt hitte, én megyek le érte 
a lifttel, s rám akart ijeszteni, de nem én mentem, hanem egy id ős 
néni, aki ijedtében: meghalt. 

ELSŐ : A fegyvercsiszárt és az öreglányt leellen ő rizni. 
NEGYEDIK: Igenis: az öreglányt és a fegyvercsiszárt. 
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MÁSODIK: És ezért, elhatározta, hogy eldobja? 
IFJÚ: Igen... 
MÁSODIK: És miért nem dobta el? 
IFJÚ: Eldobtam. 
MÁSODIK: De táskástól? 
IFJÚ: Táskástól. 
MÁSODIK: Miért táskástól? 
IFJÚ: Nem tudom ... Talán azért, mert abban a pillanatban hirtelen 

szabaddá akartam tenni a kezemet... 
MÁSODIK: Miért lett hirtelen szüksége a kezére? 
IFJÚ: Semmiért, Jaj! Jaj! 

RENDEZŐI UTASÍTÁS: Fotellal ütnek egy gumibotra, vagy — a ren-
dezői profiltól-koncepciótól függ ően — fordítva, gumibottal ütnek 
egy fotelra .. . 

MÁSODIK: Már megegyeztünk, hogy azt a kifejezést kerüljük. Igen? 
IFJÚ: Igen. 
MÁSODIK: Mi volt még a táskában? 
IFJÚ: Galilei. 
MÁSODIK: Galilei? 
IFJÚ: Igen. 

NEGYEDIK: Ebben a kis táskában? ! 

IFJÚ: Igen. 
MÁSODIK: Az a Galilei, aki felett a méterszer hármas asztalnál 

gubbasztott? 
IFJÚ: Igen, pontosan tetszik mondani. 
MÁSODIK: Az a papírszelet azokkal a karokkal? 
IFJÚ: Minden, az egész hangjáték, csak éppen az a papírszelet nem. 

NEGYEDIK: Hangjáték? Mi az? 

IFJÚ: Semmi. Jaj! Jaj! 
RENDEZŐI UTASÍTÁS: mint fent. 
MÁSODIK: IIangjáték? Rádiójáték? 
IFJÚ: Igen. Az ősszel egyik fiókomban rábukkantam arra a papírsze-

letre (öt-hat éve jegyezhettem ki valamelyik könyvb ől), és addig 
gubbasztottam felette, míg már csak azt a két kart láttam, majd vé-
gül már azt a két kart sem, csak valami zöld pontot (kés őbb megál-
lapitottam: rádióm csöpp varázsszeme volt): klorofill-égitestet ... És 
hangjátékot írtam: 

A KÉTKARÚ KLOROFILL-ÉGITEST AVAGY 1626 — GALILEI 
MEGVAKUL 

Egy klorofillszeplőt vizsgált nagy-nagy rezg ő  kezén éppen az agg 
tudós, amikor megvakult... 
Beledobtam az egészet a folyóba, de amikor hazajöttem, a papírsze- 
let valahogy ismét a kezembe került, és ismét láttam azokat a klo- 
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rofill-karokat — ismét nem láttam semmit, csak most sokkal csön-
desebb volt körülöttem minden ... A víz alatt volta hangjáték .. . 
Galilei megvakult, s már csak a kozmosz néma zaját hallotta .. 
Klorofillzajt .. 

ELSŐ : Megyünk tovább! 

MÁSODIK: Mi volt még táskájában a radíron, a hangjátékon, a négy-
csövű  pisztolyon, Galilein, papírzsebkend őn, személyazonossági iga-
zolványon kívül? 

IFJÚ: Egy fénykép, egy notesz, néhány számla, nem is tudom... 
MÁSODIK: Csak lassan. Nézzük el őször azt a fényképet. Milyen fény-

kép volt az ön táskájában? 
IFJÚ: Kuti Rozeta párizsi fest őnő  fényképe. 

NEGYEDIK: Párizsi fest őnő ? 

MÁSODIK: Milyen származású az a hölgy? Hol született? 

IFJÚ: Az apja, ha jól tudom, magyar, az anyja, ha jól tudom görög —
a görög—jugoszláv határon született a vonatban... A katalógusá-
ban, amely tulajdonomban van, csak ennyit ír: 
D'origine hongroise 
École des Arts Décoratifs de Belgrade 

ELSŐ : Lakáscím? ! 

MÁSODIK: Párizsi lakáscíme? 
IFJÚ: Lakáscímét nem tudom. 
MÁSODIK: Milyen irányzathoz tartozik a hölgy? 
IFJÚ: A szürrealista irányzathoz: Dali — Dado — 

ELSŐ : Leellen őrizni. 
NEGYEDIK: Igenis. 
ELSŐ : Megyünk tovább. 

MÁSODIK: Igenis. 

ELSŐ : Megyünk tovább! 

MÁSODIK: Miféle notesz volt az? 
IFJÚ: A magyar élettani-társaság XL. vándorgyű lésére készítették, már 

em emlékszem, kit ől kaptam. Néhány adatot, néhány aranyköpést 
jegyeztem fel finom lapjaira. 

NEGYEDIK: Mi az, hogy aranyköpés? 
ELSŐ : Csönd! 

MÁSODIK: Például. 
IFJÚ: Például: Akik az oroszlánt nézik, amint ketrecében szenved, mag-

rohadnak az oroszlán emlékezetében. 
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NEGYEDIK: Híres oroszlán-számok vannak a cirkuszban .. 
ELSŐ : Oroszlánok is? Megyünk tovább! 

MÁSODIK: Térjünk vissza a pisztolyhoz. Miért akart megszabadulni 
tő le? 

IFJÚ: Féltem, hogy én vagyok soron... 
MÁSODIK: Nem értem. 
IFJÚ: Még két szabad csöve volt, s féltem, az öregasszony és kisfiam 

után én vagyok a soron... 

NEGYEDIK: Orosz rulett? 
ELSŐ : Csönd! Megyünk tovább'. 

MÁSODIK: A rothadó oroszlán .. . 
IFJÚ: Nem az oroszlán rohad, hanem azok, akik az oroszlánt nézik, 

amint ketrecében szenved ... De érdekes, egy rohadt hattyú, az 
volt benne: Lautreamont rothadt hattyúja .. . 

ELSŐ : Lautreamont — leellen őrizni! 
NEGYEDIK: Igenis. 

MÁSODIK: És ezek a rothadt anyagok, az aktatáskában, a víz alá ke-
rültek? 

IFJÚ: Képletesen, igen .. . 
MÁSODIK: Miért volt az aktatáskában a párizsi görög fest őnő  fény-

képe. 

ELSŐ : Görög?! 

MÁSODIK: Igen. 

ELSŐ : A cirkusz Görögországban tartózkodott a puccs alatt? 
NEGYEDIK: Igen. 
ELSŐ : Tessék, mehetünk tovább. 

MÁSODIK: Miért volta táskában a fénykép? 
IFJÚ: Azért, mert mostanában ismerkedtem meg a fest őnővel. Nemré-

gen kaptam t őle mint katalógusa mellékletét. 
MÁSODIK: Mikor és hogyan ismerkedett meg vele? 
IFJfJ: Vajdáéknál ismerkedtem meg vele. Kis pettyek jelentkeztek a 

mellein, s felkereste a kórházban Vajdát, aki értesülve, hogy fes-
tőnő , összehozott bennünket, majd kit űnt, hogy közös ismer őseink 
vannak Párizsban .. . 

MÁSODIK: Milyen pettyek jelentkeztek a fest őnő  mellein? 
IFJÚ: Alig látható zöld, méregzöld pettyek .. . 

ELSŐ : Méregzöld? 
HARMADIK: Méreg? 

MÁSODIK: Méregzöld pöttyek? Őn is látta a fest őnő  melleit? 
IFJÚ: Nem. De vékony trikóján keresztül éreztem .. . 
MÁSODIK: Hogyhogy? 
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IFJÚ: Magam sem tudom, de éreztem. Talán azért, mert nem hordott 
melltartót, s állandóan úgy éreztem, hogy a tenyeremben tartom 
őket .. . 
Klorofillpettyek .. . 

ELSŐ : Megyünk tovább. 

MÁSODIK: Miért éppen ott szaladt le a töltésr ő l? 
IFJÚ: A porond miatt. 
MÁSODIK : A porond el őbb is feltűnt már, s kés őbb is látszik. Miért ép-

pen ott szaladt le? 
IFJÚ: Nem tudom. 
MÁSODIK: Tudja, mi ez a torony itt a porond mellett? 
IFJÚ: Valami víztoronyféleség .. . 
MÁSODIK: Ott kellett bedobnia a táskát? 
IFJÚ: Ott, mert ott pillantottam meg a porondot. 
MÁSODIK: És miért kellett a homokzátonynál bedobnia táskát? 
IFJÚ: Mert ott szaladtam le. 
MÁSODIK: Miért szaladt ott le? 
IFJÚ: Mert friss, er ős volta leveg ő , a fény és a sirályok a homokon... 
MÁSODIK: Miért sír? 
IFJÚ: Nem sírok. 
MÁSODIK: Akkor miért folynak a könnyei? 
IFJÚ: Mert a szemembe világítanak. 

ELSŐ : Kezdjük elölr ő l. 

MÁSODIK: Miért szaladt le a töltésr ő l? 

VÉGE 

597 





mai próza 





а  szentségtör ő  
VARGA ZOLTÁN  

Ime, itt vagyok hát, Ré papjai, megjelentem színetek el őtt. Megkö-
tözve hurcoltatok ide, mégis a magam akaratából jöttem. El őttetek ál-
lok, és mindent bevallok. Nem tagadom, hogy enyém a kéz, mely által  

a Titkok Titkának érinthetetlen szentségét másodízben is gyalázat érte.  

Tettemre nincs mentség, b űnöm szemetekben iszonyatos, irgalomra nem  

számítok. Nem könyörgök hát, nem mentegetem magam, nem véde-
kezem.  

Nem is magyarázkodom. Bárhogyan faggattok is, szám többé nem  

nyílik szóra, mindvégig néma maradok...  
Nem beszélek, mert nem tudom, miképpen nyithatnám meg elméteket  

a számomra is érthetetlen el őtt. Szavam csupán fületekig jutna el, lel-
ketek számára néma maradnék. Túlságosan bölcsek és mindentudók  

vagytok, semhogy megérthetnétek.  
Ezért hallgatok.  

Ezért nem mondom el, hogy amikor Te, Imhótep, s ti, Ré legmagasz-
tosabb szolgái, a többi isten legf őbb papjaival együtt távoztatok a Temp-
lomok Szent Városából, ránk, alacsony rangú és méltatlan szerpapokra  

bízva az istenek és templomok őrizetét, kezdetben mi még csak nem is  
féltünk igazán az elátkozottak hordójától fenyegetett Város falai között.  

Nem, dehogyis, hiszen el sem képzelhettük, hogy az istenek megenged-
hetik mindazon szörnyűségeket, amelyek ott velünk történtek, velünk,  

porszemnél is csekélyebbekkel. Mert bármi parányiak voltunk is, úgy  
éreztük, mégiscsak az istenek szolgái vagyunk, többek, semhogy akiket  

szolgálunk, megengedhetnék pusztulásunkat. Nem mintha túlságosan  

nagyra tartottuk volna magunkat, hanem mert a beléjük vetett határ-
talan bizalomtól áthatva, úgy hittük, az istenek semmiképp se t űrhetik  
el a horda behatolását a szent falak közé s templomainknak azt a meg- 
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gyalázását, melynek azok — bizonyára mégiscsak az istenek kifürkész-
hetetlen akaratából — végül is áldozatává lettek. Nyugodt szívvel ma-
radtunk hát, s őt, balgák és esendők lévén, kissé még büszkék is voltunk 
rá, amiért ránk hárult a feladat, hogy a szentélyeknek őrzői és az iste-
nek óhajainak alázatos teljesít ői legyünk. Mindenekelőtt pedig bíztunk 
a falak bevehetetlenségében és a núbiaiak h űségében is. Ahogyan bizo-
nyára ti is bíztatok bennük. Hiszen bármennyire sietve távoztatok is, 
pusztán abból, hogy a templomok kincseinek elszállításáról is gondos-
kodtatok, eszünkbe se jutott volna feltételezni, hogy cserben hagytatok 
minket. Engedelmes parancsvégrehajtókhoz ill ően, jól tudtuk, hogy tet-
teitek elbírálása nem a mi dolgunk; úgy éreztük, csekély képességekkel 
megáldott elménk hasztalanul is törekedne intézkedéseitek bölcsességé-
nek megértésére, végs ő  fokon pedig tisztában voltunk vele, hogy ti is 
csak az istenek akaratát hajtjátok végre. 

Jó ideig tehát valóban úgy tetszett, nincs okunk félni. Távozásotok 
után napokig csend volt körülöttünk, vagy inkább nem történt semmi. 
tTgy folyt minden, mint korábban is jó ideje már, amióta a rabszolga-
sorsra ítéltek lázadásának hírére a Nagy Ház Ura a núbiaiak seregét 
küldte hozzánk, hogy a Templomok Szent Városát megvédelmezze: a 
katonák sátrai továbbra is ugyanúgy ott sorakoztak a város falai alatt, 
mint mikor még ti is velünk voltatok, a sereg egy része pedig a falakon 
belül állt készen arra, hogy amennyiben a kintieknek nem sikerülne a 
hordát szétverni vagy legalább feltartóztatni, a falakról védekezve állj a 
útját a megszentségtelenít ő  behatolásnak. Csakhogy a megszentségtele-
nítő  behatolók egyel őre nem mutatkoztak; hiába kapaszkodtunk fel na-
ponta Ré templomának tetejére, s hordoztuk körbe tekintetünket, hasz-
talanul fürkésztük a távoli láthatárt. Körülöttünk mindenütt nyugalom 
honolt, majdnem békének mondható, azaz, eltekintve a núbiaiaktól, még 
a békénél is nagyobb mozdulatlanság, mivel a város közeléb ől hiányzott 
az áldozati gabonát és barmokat kínáló árusok tarka nyüzsgése és kiál-
tozása, mint ahogy benn a falak közt se hallatszott már rég a szentélyek 
felé hajtott marhák b őgése és juhok bégetése, a szintén isteni eledelnek 
szánt ludak gágogása és tyúkok kodácsolása, s orrunkat se igen csapta 
meg már az égett hús és gabona illata. Vékonyan szégyenkez ő  füstcsí-
kocskák kígyóztak csupán a megvet ően fintorgó égiek orra alá, mivel 
állatállományunkat és gabonakészletünket a magunk és a núbiaiak szá-
mára tartogatva, meglehet ősen szűkösen tápláltuk isteneinket; Ré ol-
tárán is alig néhány búzaszemet égettünk a hústól gondosan megtisztí-
tott csontok mellett — éppen csak, hogy változatlanul tovább él ő  tiszte-
letiinket valamiképpen kifejezzük a Napisten iránt. Alig lévén dolgunk 
az áldozati oltárok körül, főleg kockajátékkal, ostáblázással töltöttük az 
időt, vagy csak fecsegtünk, jobbára szent városunk sorsának lehetséges 
alakulását latolgatva, s mindinkább azt remélve, hogy a lázadók hordája 
végérvényesen elkerül minket. Minél eseménytelenebbül teltek a napok, 
annál inkább hittük, hogy minden elvetemültségünk ellenére, a lázadók 
mégiscsak tisztelni fogják a Templomok Szent Városát vagy legalább 
az istenek haragjától való rettegés tartja távol majd őket. Távolmara-
dásuk okán tűnődve még az is eszünkbe jutott, hogy a templomi kincsek 
elszállításáról értesülve, vagy mert nem kívánnak a Nagy Ház Ura se-
regének időt engedni sorai rendezésére, haszon nélkül valónak ítélik 
majd a falak megostromlását, s őt azt is feltételeztük, hogy ez a ti bölcs 
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intézkedéseitek következménye: hátha csupán azért vitettétek el a kincse-
ket és bocsátottátok az err ől szóló híreket szárnyra, hogy ezáltal a vá-
rost, s vele a mi életünket is, megkíméljétek. Mert ha szólnék hozzátok, 
most bevallanám, hogy hiába tudtuk, mennyire nem helyénvaló bölcs 
eljárástok értelmének firtatása, esend ők lévén, gyakran mégis ezt tettük. 
Sokszor pusztán unalomból is, mivel az unalom annyira ránkneheze-
dett, hogy olykor szinte csalódást éreztünk, amiért a hordának színét se 
látjuk. Dőreségünkben, bármennyire rettegtünk t őlük, mégis tudni sze-
rettük volna, milyen látványt nyújtanak azok, akik odáig aljasodtak, 
hogy kétségbe merészelték vonni az istenek akaratát, miszerint ők 
egyedül azért születtek a földre, hogy az isteni Hórusz megtestesít ő inek 
épülő  nyughelyei számára k őtömböket vonszoljanak, csatornákat ássa-
nak a Szent Folyó éltet ő  vize számára, vagy termésük nagy részét a 
Nagy Ház Urának magtáraiba adóként beszolgáltassák. Esküszöm nék-
tek, Ré főpapjai, hogy szemünkben az ilyen fokú elvetemültségr ől szóló 
hírek akkor még oly hihetetlennek tűntek, hogy még azon sem csodál-
koztunk volna, ha uraikra kezet emel ő  rabszolgáinkat és parasztjainkat 
elváltozott alakban, mondjuk, fejükön öklel ő  szarvakkal látjuk viszont, 
vagy szájukból vicsorítanak ránk csattogó krokodilfogak, miközben uj-
jaikról iszonyatos oroszlánkarmok merednek felénk: egyszer űen lehetet-
lennek látszott, hogy továbbra is emberi alakban hordozza hátán őket 
a föld, hogy ugyanolyanok legyenek, amilyenek korábban voltak és ami-
lyenek — végs ő  fokon — mi magunk is vagyunk. Alkalmasint kinevet-
nétek ezért, ám nemegyszer gyanakodva szemléltük közöttünk él ő  és a 
templomok körül foglalkoztatott rabszolgáinkat is, nem mutatkoznak-e 
már homlokukon a növekedésnek induló szarvak kezdeményei, nyilván-
valóan a gonosz Széth rontó hatalma következtében. Mert, hogy ő  áll az 
elátkozottak hordája mögött, abban nem kételkedtünk, s őt bizonyára 
így gondolták ezt Széth papjai is (mármint az itthon maradt alacsony 
rangúak), akik láthatólag meg is tettek mindent, hogy a haragvó istensé-
get kiengeszteljék. E napokban ugyanis csak az ő  templomából szállt a 
többinél kissé vastagabb füstcsík az égre. 

Nem csupán az Ozirisz testét kegyetlenül feldaraboló Széth felé for-
dultunk azonban fokozott figyelemmel, hanem t őlünk telhetően rabszol-
gáinkat is igyekeztünk szemmel tartani. Felügyel őiket éberségre intet-
tük, meghagyva nekik, hogy minden gyanús jelet nyomban tudassanak 
velünk, egyúttal azt is lelkükre kötve, hogy korbácshoz csak végszükség-
bő l nyúljanak, élelemadagjukat is felemeltük, gyakran pedig, mintha 
csak véletlenül történne, arról beszéltünk el őttük, miképpen mészárolta 
le a horda az ország más részeiben feldúlt templomok rabszolgáit, nem 
megszabadítandó társakat, hanem az istenek papjainak h űséges és alá-
zatos szolgáit látva csak bennük. Hogy e hírek honnan származtak, azt, 
igaz lelkemre, nem tudhatom, s nem hiszem, hogy bárki is tudta volna 
közülünk, ám ez nem akadályozott meg bennünket abban, hogy vala-
mennyien higgyük is őket. De hogy rabszolgáink hittek-e nekünk, az 
végül is rejtve maradt el őttünk, arcukon ugyanúgy továbbra se láttunk 
egyebet kifürkészhetetlen alázatnál, ahogyan homlokukon és fogazatu-
kon se mutatkozott semmi változás. Bár néha úgy tetszett, várnak vala-
mire, ez azonban félelmük szülte káprázat is lehetett csupán. Mindazon-
által mégis várniuk kellett; nyilván éppúgy a horda megjelenésére, akár-
csak nekünk, még ha nem is abban reménykedve, hogy fentr ő l, a temp- 
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lom tetejéről figyelhetik majd, ahogy a núbiaiak serege diadalmasan 
átgázol a söpredékhadon. Mert mi bizony ilyenfajta kívánságokkal is 
kísértettük az isteneket, s őt akadtak köztünk olyanok is, akik óhajaikat 
nem átallották szavakban is megfogalmazni. Legalábbis addig, amíg úgy 
alakulhatott, hogy semmit sem láthatunk a viharból és csendben kell 
kivárnunk, amíg a felkavart vizek ismét régi medrükbe húzódnak visz-
sza. Mert visszahúzódnak, bizonyos, hogy visszahúzódnak — ebben ké-
telkedni végül is annyi lett volna, mint az istenek örök rendjét két-
ségbe vonni. 

Mégis eljött a nap. A kicsit várt és nagyon rettegett. 
Alig vontatta fel Ré bárkáját az alvilág vizeir ől az óriási szent szka-

rabeusz, s bukkant el ő  utasa tűzvörösen újjászületett ifjú Heperként az 
ég peremén, a kapuk fel ől szokatlan nyüzsgés hallatszott. Núbiai védel-
mezőink mozgolódására ébredtünk, nem megszokol:t kürtjeleikre és ve-
zényszavaikra, hanem izgatott kiáltozásaikra, úgy a falakon belül, mint 
kívül, nyugtalan futkározásra. Megjöttek hát, néztünk egymásra sápad-
tan, még mielőtt a tetőre fölérve bármit is láthattunk volna. Odalenn a 
falak alatta núbiaiak fegyverben voltak, mégis inkább ránk és nem az 
ellenségre hatottak félelmetesen. Nemcsak mert csapatuk ijeszt ően kicsi-
nek látszotta horda egyre növekv ő  sokaságához képest, amely szinte ki-
fogyhatatlanul áradt tovább a templomvárost övez ő  pálma- és fügefa-
ligetek közül, hanem mert a núbiaiak, ahelyett, hogy szabályos csata-
rendben, előreszegezett dárdákkal sorakoztak volna, többnyire alaktalan 
foltokban kavarogtak, hol itt, hol ott eresztve csápokat a horda hozzájuk 
legközelebb es ő  nyúlványa felé; hol elkeveredtek a hordabeliekkel, hol 
ismét elváltak tőlük. Időnként ugyan mindkét oldalon fenyeget ő  fegy-
verek emelkedtek a magasba, de aztán, anélkül, hogy összecsaptak vol-
na, újra lehanyatlottak, mindössze elvétve került csak sor egy-két kisebb 
lökdösődésre. Máshol meg a katonák és hordabeliek egymással elvegyült 
és ijesztően békésen beszélget ő  csoportjai állottak, élénken, de barátsá-
gosan hadonászva, és bár hangjuk hozzánk nem ért el, láthatólag han-
gosan föl-fölnevettek, némelyek széttárták karjukat, láthatólag úgy vi-
selkedve, mint akik most döbbennek rá, nincs miért bántani egymást. 
Valahonnan a ligetek zöldje mögül füstoszlop emelkedett, s űrűbb és vas-
tagabb, semhogy tábortűz füstje lehessen; valami épület éghetett. Elszo-
ruló torokkal tekintettünk le, alig remélve már, hogy e nyilvánvaló 
egyezkedés eredményeként a núbiaiaknak sikerül rávenni az elátkozot-
takat, kíméljék meg az istenek lakhelyét. 

Szótlanul figyeltük a történteket. Egy id ő  múlva barátom, Kaa-Ahír 
törte meg a csendet mellettem: annyit mondott csak, hogy a núbiaiak-
nak midenképpen közölniük kellene a templomi kincsek leszállítását. 

Szó szerint azt mondta ki, amit éppen gondoltam. Ezért is csodálkoz-
tam nyelvem válaszán: —Bizonyára régen tudják már. 

Kaa-Ahír nem felelt, ajka szederjes volt. 
— Rég tudják, de bizonyára mégsem hiszik el -- mondta helyette 

Tuth-Amaru. Minta szerpapok rendjének feje, ő  volta rangidős köz-
tünk; amióta elmentetek, engedelmességgel csak neki tartozunk. Ezért 
néztünk rá úgy, mintha t őle várnánk valami ment ő  ötletet. De 
csak sóhajtott. Tágra nyílt szemmel, hamuszürke arccal nézett ránk, 
majd újra a távolba meredt. Ismét hallgattunk, egész testünkben resz- 
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kettünk, hajnal volt még. Fogvacogást hallottam, nem tudom, a maga-
mét-e vagy társaimét. 

Mert a núbiaiak egyáltalán nem úgy hatottak, mint akik készek meg-
halni. Értünk, az istenekért vagy a rég hiába várt zsoldjukért. 

Távolabb, kissé bal felé egyszer ugyan megmozdult valami, már-már 
azt hittük, mégis bekövetkezik az istenek közbelépése. Nem tudhatom, 
melyik fél kezdte, kés őn vettük csak észre a csetepatét, ámbár feltehe-
tőleg a hordából kezdtek el kövekkel hajigálni egy kisebb íjászcsapatot, 
mire nyílvesszők repültek feléjük, egyikük talált is, alacsonyan, lágy 
húsrészeket ütve át, könnyen fúródhatott a belek közé, az áldozat meg-
görnyedt, néhány lépést tett, aztán arcra bukva mozdulatlan maradt. 
Kavarodás támadt, néhány pillanatig úgy látszott, a városért folyó csata 
kezdetét veszi. Csakhogy a núbiaiak egy másik csoportja ekkor sietve 
közbevetette magát, tagjai az egymásra rontani készül ők közé ékelődve, 
keresztbe tartott dárdákkal igyekeztek az összecsapókat szétválasztani és 
visszatartani; néhányan kiütötték a fegyvereket az íjászok kezéb ől, má-
sok meg széles taglejtésekkel magyarázva a köveket dobálókat csillapí-
tották; kis ideig úgy tetszett, ahelyett, hogy a falakhoz mind közelebb 
nyomuló csődületet szorítanák vissza, a núbiaiaknak ez a két csapata esik 
egymásnak, mialatt a velük szemben álló söpredékhad egyre harsá-
nyabban üvölt — mert a torkok sokaságának er ősödő  hangja, mint a 
szélzúgás, most már hozzánk is elhatolt. A magukra maradt íjászok meg-
riadtak, már-már eszeveszett menekülésbe kezdtek, de aztán csak ki-
löktek valakit soraik közül: nem tudom, azt a katonát-e, akinek nyila 
célba talált, vagy pedig vezérüket, akinek parancsára az el őbb nyilazni 
kezdtek; messze történt az eset, elesni láthattuk csak, és hogy feltá-
pászkodni ideje sincs, mert a dárdások közül legalább hárman nekiron-
tanak, eltakarva tágra nyílt szemeink el ől. Hamarosan hosszú lándzsa 
nyúlt ki az egybefolyó alakok sötét foltjából, mindenkinek felmutatva 
a levágott fejet. És a horda ordítása minden eddiginél er ősebben hang-
zott fel, számunkra fenyeget ően, de különben győzelmes üdvrivalgás-
ként; kardokat, dárdákat, de jóval nagyobb számban bunkókat, csépe-
ket szorongató kezek erdeje emelkedett a magasba, s ünnepelte a nú-
biaiak gyalázatos hitszegését, mámorosan, diadalmasan. A núbiaiak má-
sik, kisebb része pedig, amely a városon belül tartózkodott, mintha csak 
erre várt volna: az őrtornyokon állók és a falak tetején sorakozók sebe-
sen futottak a kapukhoz, hogy szárnyaikat szélesre tárják. Ezekben a 
pillanatokban döntöttek az istenek sorsunk fel ől. 

Mégse hittük, hogy valóban megtörténhetik, ami mégis megtörtént. 
Hiszen az istenek szolgái voltunk. Isteneink pedig az ő  isteneik is: azok-
nak a rabszolgáknak is istenei, akik közül sokan a vízilób őr-korbács tes-
tükön látható nyomait az istenek templomának építése közben szerez-
ték, és a hozzájuk nagy számban csatlakozó parasztok istenei is, azokéi, 
akik nemrég még áldozati állatokat terelve vagy gabonás edényeket ci-
pelve alázatosan járultak elénk. Úgy lehet, ezért is siettünk a tet ő rő l 
lefelé és álltunk meg a templom lépcs őjén, az oszlopsor előtt. Nem hit-
tük, hogy az egykor oly jámborok ennyire megváltozhattak. Vagy csak 
mert tudtuk, úgysem maradhatunk végleg odafenn. 

Pedig, ha fennmaradunk... Hasztalanul tudom, hogy minden az is-
tenek akaratából történt, nem tudok szabadulnia gondolattól, hogy itt 
hibáztuk el. Még ha Tuth-Amaru okosan gondolta is, amikor arra intett 
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minket, hogy elébük menve tegyünk úgy, mintha a város új uraiként 
fogadnánk őket. Ha viszont így akarta, miért emelte föl mégis tiltóan a 
kezét? Igaz ugyan, hogy a város urai nem urai egyben a templomoknak 
is, nem hatolhatnak be kedvük szerint bárhová, nem szennyezhetik be a 
szentélyeket és oltárokat jelenlétükkel. Ezért lehetséges, hogy a helyé-
ben magam is csak úgy cselekedtem volna, ahogyan ő  cselekedett. 

Mégis, amikor a hordabeliek megálltak odalenn, valahogy úgy néztek 
föl templomunk hatalmas oszlopaira — és amíg fenn voltunk, ránk is 
—, mint előbb a kapukon kívül a város falaira, mint akadályra, melyet 
le kell győzniük. Bármennyire nem képeztek is számukra valóságos aka-
dályt ezek az oszlopok, hiszen tovább is mehettek volna közöttük, egé-
szen az oltárokig. De mintha mégse hitték volna ezt, úgy álltak meg a 
lépcsőkön, mintha láthatatlan fal állná útjukat. Arcukon a gy őzelem 
boldogsága csodálkozással és némi félelemmel is vegyült, diadalmas 
mosolyukhoz bárgyú vigyor keveredett, vásott gyerekeknek hatottak, 
olyanoknak, akik úgy érzik, máris túl sok csínyt követtek el, és most 
nem tudják, merjék--e tovább folytatni. Mintha mégis t őlünk akartak 
volna engedélyt kérni a továbblépésre. Mert fenn voltunk, magasan fö-
löttük, ők pedig lenn, távolabb tőlünk, semhogy arcunkat, melyet szo-
kásunkhoz híven igyekeztünk fennkölten rezzenéstelennek és titkok bir-
tokában lévőnek mutatni, félelmünkr ől árulkodó közelségről láthatták 
volna. Csakhogy mi lementünk, és ezzel lehet ővé tettük számukra, hogy 
észrevegyék sápadtságunkat, elkékült ajkunkat, remegésünket, megen-
gedtük, hogy azt hihessék, olyanok lettünk, amilyenek ők voltak azelőtt, 
amikor felügyelőiktől restségen vagy engedetlenségen kapatva a kor-
bács elkerülhetetlen csapásaira vártak. Alászállva hozzájuk, már hiába 
közeledtünk feléjük méltóságteljes lassú léptekkel, úgy, ahogyan azt 
mindenekelőtt tőled, Imhótep, valamennyiünk példaképét ől megtanulhat-
tuk. оgy, mintha a ránk várók most is csak jámbor parasztok lenné-
nek, és mi csupán azért érkeznénk, hogy az általuk hozott tyúkok vagy 
galambok mellét, a juhok és ökrök hasa alját lelkiismeretesen megta-
pogatva azt mérlegeljük, elég jó húsban vannak-e ahhoz, hogy sovány-
ságukkal és rágósságukkal a Napistent meg ne bántsák, adományozójuk 
számára pedig képesek legyenek b őven term ő  kalászokat, halála után Pe-
dig zavartalan alvilági hajózást biztosítani. Mégis, nem annyira ezek a 
jobbára gyanakvó kíváncsisággal ránktekint ő  rabszolgák és parasztok 
mondták ki felettünk a halálos ítéletet, hanem inkábba h űtlenné vált 
núbiaiak, akik minden tekintetben közelebb állottak hozzánk. F őleg ők 
tolongtak az els ő  sorokban, s hadonásztak fegyvereikkel, csakhogy át-
állásuk őszinteségét ezáltal is bizonyíthassák, ezenkívül pedig közelebb-
ről is ismertek minket, hetek óta éltek mára városban, rég megtanul-
hatták, mennyire védtelenek vagyunk, ha csupán az istenek oltalmában 
bizakodhatunk. Arcukon több volta gúny, kevesebb az ámuló hitetlen-
kedés. Nem csodálnivaló hát, hogy közülük kiáltott rá valaki a karját 
tiltón felemelő  Tuth-Amarura: — Táguljatok! Bízzátok a Napistenre, 
hogy utunkat állja! 

Am hogy a Tuth-Amaru testén áthatoló kard végül is kié volt, nem 
tudhatom. Annyit tudhatok csak, hogy az istenek végleg elt űntek mö-
gülünk. Még csak eszeveszett futásunkat se segítették a csarnokban az 
óriási oszlopok között. Nyomunkban saruba bújtatott és mezítelen lá-
bak hangja a k őpadlón, üldözőink üvöltése elnyomta társaim hallsiko- 
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lyát. Fülem mellett nyílvessz ők süvítettek el, kövek vágódtak hangos 
csattanással a k őoszlopoknak; hűséges társam, Kaa-Ahír el őttem futott, 
s rogyott le, miután a nyilak egyike a hátába hatolt. Legtávolabb, egé-
szen a hatalmas csarnok túlsó végének közelébe, én jutottam el. Ha 
nem előttetek állnék most és nem tudnám, hogy rövidesen meg kell 
halnom, azt hinném, az istenek különös kegyelme folytán. 

Mindazonáltal csakis az isteneknek köszönhet ő, hogy oly csodálatosan 
elkerült a halál. Nemrég még úgy hittem, azért, hogy tanúként éljen 
túI a történteket és beszámolhassak nektek mindarról, ami végbement 
a Templomok Szent Városának falai között. Most viszont úgy hiszem, 
azért támadtak pártfogóim az istenek soraiban, hogy kés őbb megtehes-
sem azt, amiért rövidesen életemmel fizetek. Különben miképpen lehet-
ne megmagyarázható, hogy a nyílvessz ők mind elkerültek, s hogy a kő-
darabok egyike fejemet alig súrolta csupán. Ü'tése nyomán ugyan ar-
comra és nyakamra bö patakban kezdett ömleni a vér, meg is tánto-
rodtam tőle valamennyire, de csupán anélkül, hogy akár egy röpke 
látogatásra is az árnyak birodalmába léptem volna át. A lábaim is bizo-
nyára tovább vittek volna még, ha minden er őmmel igyekszem talpon 
maradni, csakhogy én szinte akaratlanul buktam az egyik oszlop mögé, 
vagy ha mégse szándékosan estem el, hát bizonyára lett volna még 
erőm újra felkelni, hogy tovább futhassak — feltéve, hogy üldöz őim 
közben utol nem érnek. Ezért is parancsolhatta Thot, a bölcsesség atyja, 
hogy fekve maradjak: arccal a földre borulva, mintha halott lennék már. 
Hittem is, hogy hamarosan az leszek: hasztalannak éreztem minden to-
vábbi igyekezetet az életben maradásra; mintha csak rest lettem volna 
a menekülésre. Vérem sós ízével a számban, mozdulatlanul vártam az 
alvilági utam kezdetét jelent ő  kardcsapásra vagy dárdadöfésre. Halál-
várásomnak köszönhettem az életben maradást: véres voltam és mozdu-
latlan, gyilkosaim szemében eléggé halott ahhoz, hogy többé ne tör őd-
jenek velem. Vagy ha megmozdulok is, észre sem veszik talán: társaim 
közül se volt még egészen halott mindenki, némelyikük torkán hörögve 
járt ki-be a lélek, mintha a nagy útra sehogysem tudná elszánni magát. 
Bár felpillantani nem mertem, valahogy mintha még ma is látnám őket, 
testüket, ahogy meg-megvonaglik, eltorzult arcukat, egyikük talán kín-
lódva a hátára fordult ... Kegyelemdöfést is csak egyikük kapott, mi-
után erejének végső  megfeszítésével megpróbált a lábára állni. Int ő  
figyelmeztetésként, hogy veszteg maradjak. 

Arra, hogy e halálom idejének hitt pillanatokat túl is élhetem, csu-
pán később mertem gondolni. Ráébredve, hogy az alvilágba segít ő  dár-
dadöfésre hiába várok. Ekkor világosította meg elmémet Thot, tudtom-
ra adva, hogy színlelt halálom állapotából csak egyképpen menekülhe-
tek. Amennyiben nem akarom, hogy lelkem elhagyja burkát, testemet kell 
burkától megszabadítanom. Mintha csak a maradék élet rángana ben-
nem, még jobban az oszlop mögé húzódtam, ahol el őször jobb, majd bal 
karomat szabadítva ki, vedl ő  kígyóvá lettem, végül pedig vért ől foltos 
élénksárga papi köntösömet hirtelen messze rúgtam magamtól. Sors-
döntő  pillanat volt, ha rajtakapnak, bizonyos, hogy rögtön végeznek 
velem. 

Ugyanilyen hirtelen álltam föl: mezítelen voltam, mocskos és véres, 
nem sokban különböztem már a körülöttem lev ő  ruhátlan rabszolgák 
bármelyikétől. Azaz, hogy legtöbbjüknél valamivel talán jobb húsban 
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voltam, s tenyeremr ől hiányoztak a munka, testemr ől pedig a vízilób őr-
korbács nyomai, de abban a tomboló örömujjongásban, ami körülöttem 
uralkodott, aligha kellett attól tartanom, hogy a nekivadultan ugrálók 
és üvöltöz ők ezekből. az áruló jelekb ő l vegyék észre, hogy nem vagyok 
közülük való. Félni inkább csak attól kellett, hogy az árulóvá lett és az 
elkövetkező  gyalázatosságokban élen járó núbiaiak vagy a templomi rab-
szolgák közül ismer rám valaki. De az istenek most se hagytak el, senki 
sem törődött velem: valamennyiük szemére hályog ereszkedett, vakká 
tette őket a pusztulásunk felett érzett diadal. Kis ideig álltam csak az 
oszlopnak dőlve, amíg szédülésem alábbhagyott valamennyire. 

Azután mit sem törődve a fejemről csöpögő  vérrel, magam is ordítoz-
ni és ugrálni kezdtem. Mintha én is csak egy lennék a gy őzelemtől meg-
ittasult gyalázatosok közül. Távozásra a szörny űségek színhelyéről egye-
lőre nem is gondoltam. Nemcsak mert a templom oszlopcsarnoka úgy 
megtilt a beözönlőkkel, hogy aligha juthattam volna ki közülük, hanem 
mert közben felismertem, hogy az istenek aligha csupán nyomorult éle-
tem megmentése kedvéért kegyelmeztek nekem, hanem mert bizonyára 
az a szándékuk velem, hogy a történteknek és ezután történend őknek 
szemtanúja és hírviv ője legyek. S őt talán a förtelmes b űnökre veteme-
dők borzalmas meglakolásának is, aminek bekövetkeztében bizonyos 
voltam. Minél tovább fetrengtek a bűn mocsarában, annál jobban hit-
tem, hogy az istenek bosszúja nem maradhat el, s afel ől se lehetett két-
ségem, hogy az istenek parancsát csak akkor teljesíthetem, ha úgy te-
szek, mintha magam is művelője lennék a gyalázatosságoknak, s őt ha 
el nem kerülhettem, meg is teszek némely dolgokat, amelyek bizonyá-
ra az én lelkemet terhelnék, ha nélkülem elkövetetlenek maradhatná-
nak. 

Szerencsémre azonban ebben is kegyesek voltak hozzám az istenek. 
Látszólag bűnök elkövetésére sem kényszerítették: megengedték nekem, 
hogy látó szem és halló fül maradjak csupán. 

Hogy mit látott e szem és hallott e fül? 
Attól tartok, Ré papjai, kik egyben most bíráim is vagytok, ha nem 

csupán képzeletben szólnék hozzátok, elnézéstekét kellene kérnem, ami-
ért a látottakat és hallottakat nem megtörténésük sorrendjében mon-
dom el nektek. Ti pedig, amint az hozzátok, bölcs s titkokat ismer ő  fér-
fiakhoz illik, bizonyára megértenétek, hogy mindez azért van így, mert 
amit átéltem, inkább hasonlít borzalmas álomra, mint valóságra, olyan 
álomra, melyb ől felébredve nem feltétlenül emlékszünk az álomban át-
éltek sorrendjére is. 

Ilyenformán tehát akár egy boldog-bárgyún elvigyorodó arccal is el-
kezdhetem. Úgy öntötte el ez a hirtelen támadt és nyomban röhögéssé 
szélesedő  vigyorgás, mintha csak elméjét az istenek világosították volna 
meg. Mert az a másik, akire felfigyelt, egyszer űen csak ott végezte a dol-
gát, ahol éppen rájött, ha a Napisten templomában, hát ott, akár az 
állat ... ámbár, hogy igazat szóljak, még ha akart volna is kimenni, 
akkor se igen mehetett volna. Sovány, inas, mezítelen testek zsúfolódtak 
össze körülötte és a templomcsarnokban mindenütt, meggörbült vállak, 
kiálló lapockacsontok présel ődtek egymáshoz, hegyes könyökök vágótak 
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nézéssel is jól megszámlálható bordák közé, terhek cipelését ől megeresz-
kedett hasak nyomódtak hajlott hátaknak és ütések nyomától csíkos 
fenekeknek, horpadt lágyékok ziháltak izgatottan, s mindez sokszorozot-
tan és a legkülönböz őbb színárnyalatokban ismétl ődött körülöttem; vi-
lágos bő rű  és hajú líbiaiak, fekete szakállú, kecskekép ű  szíriaiak, szür-
késbarna etiópiaiak, vörösbe játszó b őrű  núbiaiak, távoli déli szavannák-
ról vagy erdőkből származó vastag ajkú, gyapjas hajú feketék, mellettük 
pedig a mi sárgásbarna parasztjaink; különféle nyelveken kiáltoztak, 
kézzel-lábbal mutogattak nem értve egymást, s röhögtek hangosan egy -
mást értve, egy nyelven, vagy csupán bámultak, egymásra és a falak 
domborműveire, valahogy úgy, mint akik nem tudják, mihez, is kezdje-
nek, miután bennünket lemészároltak. Valószín űleg ezért is aratott oly 
nagy tetszést, s késztette valamennyiüket nyomban utánzásra a vigyor-
gó kezdeményezése, aki miután észrevette társát, amint levizeli az egyik 
oszlopot, hirtelen úgy érezhette, ez az, ezt kell tennie, s máris futott föl 
az áldozati oltár lépcs őjén egyenesen a Napisten étkez őasztalára, ahon-
nan nemrég még az áldozati barmok ég ő  tetemeinek számunkra fojtó, de 
az istenek számára bizonyára étvágygerjeszt ő  illata szállt föl, hogy az 
éltető  meleget adó iránti hódolatunkat kell őképpen kifejezhesse. Odafenn 
pedig ez a majomként vigyorgó szörnyeteg nemcsak azt tette, amit társa 
lenn az oszlopnál, hanem meg is tetézte azt, lekuporodott, a többiek meg 
hangos üdvrivalgással köszöntve nyomban követték példáját — ki na-
gyobb, ki kisebb sikerrel, vagy csupán jelképes cselekedetre szorítkozva, 
undorító kísérőhangokat utánozva, szégyenszemre sikertelenül. Hanem 
az ilyet társai többnyire már lökték is félre, mint a kergék, tülekedve, 
egymást taszigálva nyomultak föl az oltárra, láthatóan senki se akart 
kimaradni közülük. Én meg csak bámultam, talán még a csodálkozásról 
is megfeledkezve. Hogy a Napisten elt űri mindezt ... Bár talán valóban 
nem is kellett volna csodálkoznom, ha egyszer elt űrte szolgái legyilko-
lását. Igaz ugyan, hogy azt sem tudhatom, mit tekint nagyobb sére-
lemnek Ré: szolgái életének kioltását vagy étkez őasztalának bemocsko-
lását. Attól tartok, egyikért se neheztelt túlságosan, alkalmasint nem is 
érdekelte mindaz, ami templomában végbement, közönyösen bámulta 
fentrő l az oltárát megrohanó újabb és újabb csoportokat. Mert így folyt 
ez tovább, amíg csak mindenki ki nem ürített magából minden kiürít-
hetőt, vagy legalábbis amíg én az egyik dolgavégzett csoport közé keve-
redve, ki nem sodródtam. Menekülve a b űztől, mivel ahogy a delel ő re 
hágó Ré tüze mindinkább átforrósította a templomcsarnokot, lassanként 
bizonyára mára bomló holttestek szaga is érezhet ő  lett. „Bizonyára", 
mondhatnám, mert lehetséges, hogy a hullaszagot kés őbb éreztem csak, 
azután, hogy az egész templomvárost elárasztotta, s őt még a falakon túl-
ra is erősödő-gyengülő  hullámokban sodorta a szél. Amennyiben tehát 
az istenek lakóhelyeinek ez a fajta meggyalázása nyomban társaim le-
mészárlását követ ően történt, ebb ől a szagból bizonyára még mit sem 
éreztem. 

De vajon akkor történt-e? S ott voltam-e tanúja a Napisten templo-
mának falai között? Jószerével ugyanis azt tudom csak, hogy tanúja 
voltam egy ilyen jelenetnek is, s őt nehéz is lett volna nem tanújának 
lennem, mivelhogy egyetlen isteni hajlék se maradt beszennyezetlen a 
templomvárosban. Emlékszem azonban egy másik ilyen eseményre is, 
odakint a szabad ég alatt, ahol legsűrűbben talán a Nagy Fáraónak, a 
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templomváros építtet őjének szobra körül tolongott a tömeg, és figyelte 
lélegzet-visszafojtva egy tagbaszakadt haramia minden óvatosan kiszá-
mított mozdulatát, ahogy néha kissé meg-meginogva mind feljebb ke-
rült: a hatalmas trónoló alaknak el őször a térdén majd a vállán tartott 
rövid pihenőt, innen mérlegelve, miképpen jusson tovább a simára csi-
szolt homokkőfelületen, amelyen lábai minduntalan megcsúsztak, keze 
számára is csak nehezen talált fogódzót, néha mintha ijedten tekintett 
volna le az alantállókra, szívesen vissza is fordult volna talán, ha nem 
restelli magát szüntelenül buzdító társai el őtt, s ha a visszavezet ő  üt 
nem látszik még veszélyesebbnek. Egyszer-kétszer csakugyan azt remél-
tem, mégiscsak utoléri az istenek haragja, de hiába, nem szédült le, fenn 
a szobor fején pedig büszkén kihúzta magát, és peckesen szétvetett lá-
bakkal néhány pillanatra megmerevedett — talán még annyi id őre sem, 
ameddig az a társa állt az oszlopnál, aki a szentséggyalázó, bár szánal-
masan nevetséges ragálynak akaratlan elindítója volt. Annak a bemocs-
kolási dühnek, amely minden undorító mivolta ellenére még a legeny-
hébb volt minden megtörtént dolgok között. 

Mivelhogy ott voltak istenasszonyaink papnői is. Természetesen közü-
lük is csupán az alacsonyabb rangúak, tehát megint csak azok, akiknek 
élete az istenek szemében nem sokat számít. Sorsuk azonban szörny űbb 
volt még a mi sorsunknál is, látván, hogy velünk, azaz társaimmal a 
lázadók általában röviden bántak el, ámbár a halálnemek igencsak vál-
tozatosak voltak. Ozirisz alacsonyabb sorú szolgáit például az Alvilág 
Ura templomáról taszították le, olyképpen, hogy a lent állók dárdái ha-
sukon vagy hátukon törtek ismét felszínre, hirtelen rájuk zuhanó tes-
tükkel nemegyszer egyensúlyukból billentve ki, s őt földre döntve gyil-
kosaikat, akikre vér és szenny ömlött, lábuk is meg-megcsúszott a vér-
től-mocsoktól síkos köveken, lábszáraikra kiontott belek tekeredtek, má-
sok zsigereket lengettek diadaljelvényként lándzsáik hegyén, fejeket, ne-
miszerveket metszettek le kardjukkal a holtakról; e szörny űségekben 
is áruló núbiai zsoldosaink jártak az élen, ők díszítették kés őbb a temp-
lomok oromfalát is póznára tűzött fejekkel, más felnyársalt fejeket vi-
szont a lépcs őfeljárók mentén sorakoztattak. Ez azonban már csak azután 
történt, hogy az eszel ős tombolás első  hulláma némileg elcsitult és vala-
kinek, nem tudom, hogy kik, igyekeztek már holmi rendet tartani, noha 
ez annyira emlékeztetett csak rendre, amennyire a hordabeliek az 
őrjöngésbe lassank ćnt belefáradtak. De amint mondom, társaim több-
nyire gyorsan indultak el alvilági hajóútjukon. Feltehet őleg mégis az is-
tenek kegyelme folytán kerülve el sokkal nagyobb gyötrelmeket, mivel 
életük kioltói kés őbb bizonyára arra is gondolnak, hogy azt tegyék ve-
lük, amit utóbb ti tettetek közülük a legelvetemültebbekkel, amikor is 
lassú kínhalállal végeztetek velük. Mindazonáltal engedelmet kérek t ő-
led, Imhótep, és tőletek is, Ré f őpapjai, mivel attól félek, ha az istenek 
megengedik azt a szörny űséget, hogy ti is a kezükre kerüljetek, veletek 
talán csakugyan megteszik azt, amihez mi, úgy tetszik, még az ő  sze-
mükben is túlságosan csekélyek voltunk. 

Szerencsétlen papn őinkkel azonban azt tették, amit az ellenség föld-
jén járó sereg mindig megtesz a legy őzöttek asszonyaival. Valameny-
nyien e sorsra jutottak, bármelyik istenn ő  szolgálatában állottak is. Akár 
szüzességet rendelt nekik parancsolójuk, akár annak ellenkez őjét, mi-
ként Bubasztisz istenn ő , a Szerelem Legfőbb Úrnője, az ő  leányainak, 
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akik meggyaláztatásának tanúja voltam. Úgy emlékszem, közvetlenül az-
után, hogy az oltárok beszennyezésével végz ők kisodortak templomunk 
oszlopai közül. Ekkor láttuk meg a szerencsétlen leányokat, amint a 
martalócok egy csoportja kivonszolja őket az istenn ő  templomából; né-
melyeket a hajuknál fogva rángattak le a lépcs őkön, köntösüket már 
letépték róluk, s bizonyára végig is mentek már rajtuk valamennyien, 
mert csupán odalódították őket a kintieknek, hogy most már azok ves-
sék rá magukat a félig halott, élettelenül t ű rő  asszonytestekre; mert én 
már csak ilyennek láttam őket, kuszált hajukról, tépettségükr ől, sebe-
ikről azonban nagyon is következtetni lehetett arra, hogy els ő  támadó-
ikkal szemben még foggal-körömmel védekeztek, úgy, ahogyan az fel-
szentelt papn őkhöz illik, nem feledve, hogy amire kényszerítették őket, 
nem ugyanaz, mint mikor megszentelt formában és a vélük áldozni kí-
vánó előírt díjazása ellenében teljesítették szent kötelességüket gyönyö-
rűséget és boldogságot adományozó úrn őjük iránt. Megrohanóik azon-
ban hogyan is értették volna e különbségeket? Durva röhögésük kísére-
tében bizonyára meg is kérdezték t őlük, miért védekeznek, hiszen most 
is csak azt kell tenniük, amit eddig is tettek ... Mert amit nem is lát-
tam vagy hallottam közvetlenül, ismerve a történteket, képzeletemmel 
könnyen kiegészíthetem, ezért érzem úgy, hogy Bubasztisz leányai na-
gyon is tudták, mivel tartoznak hivatásuknak, tudták mit kell tenniök, 
ha emelt fővel kívánnak odaállnia trónoló Ozirisz elé. Attól tartok, sok-
kal inkább, mint mi, amikor eszeveszett és hiábavaló futásba kezdtünk. 

Ennek ellenére most is csak menekülhettem. Azután, hogy valahonnan 
Nufartit is előrángatták. Nem tudom, honnan, arra emlékszem csak, 
hogy nem volt ott mindjárt. Jobban elrejt őzhetett társn őinél, később ta-
lálhattak csak rá, s azután nyomban kihozhatták a többiek után, anél-
kül, hogy még odabenn nekirontottak volna; kívül vetették csak rá 
magukat, látnom kellett, ahogy leteperik, hallanom kellett a hörgésbe 
csukló sikoltozását. Erre a többi lány körül csoportosulók közül is sokan 
hozzátódultak: mert akit le kell gy őzni még, aki karmol, harap, véde-
kezik, érdekesebb annál, aki már tehetetlenségbe hanyatlottan várja al-
világi útjának kezdetét. Pedig miel őtt elővonszolták volna, egyre azt 
reméltem, neki az istenek mégis megkegyelmeztek... Ó, Nufarti, illatos, 
sima bőrű , forró testű  Nufarti, ó hányszor áldoztam veled magam is 
úrnőd, Bubasztisz tiszteletére! ... Fogam összecsikordult, szememb ől ki-
pergő  könnyeim összekeveredtek arcomon a fejsebemb ő l vékony erecs-
kében még mindig szivárgó vérrel; nem, ezt nem lehet, ezt mégse néz-
hetem tétlenül, nekik kell rontanom, ha mindjárt szét is tipornak... 
Thot bölcsessége azonban, mint ezekben az órákban és napokban annyi-
szor, ezúttal is kijózanított. Ráébresztett, hogy Nufartin mit sem segít-
hetek és hogy teljesítenem kell megbízatásomat, amiért az istenek élet-
ben hagytak. Ám, hogy Nufarti sorsának végig tanúja legyek, az meg-
haladta er őmet, rémülettel töltött el a lehet őség, hogy rámismerhet, ész-
revehet a felajzottan sorukra várók, a csorgó nyállal, kiguvadt szemmel 
bámulók között. Visszahúzódtam hát, valamiképpen sikerült is kikeve-
rednem a tolongók közül. 

Aztán megint csak nem tudom, miképpen kerültem a nagy t űz tájára. 
Bizonyára messzir ől észrevettem már felszálló füstjét. Maga a könyv-
tár épülete alig látszotta füstt ől, ajtaján, ablakain tódultak ki a füst-
felhők, és csaptak ki a lángok, valaki a hordából csóvát hajíthatott be, a 
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tüzet bámulók meg eszüket vesztve táncolták körül pusztulását az év-
századok során felhalmozott papirusztekercseknek: az isteneinkr ől szóló 
szent szövegeknek, az uralkodóink tetteit feljegyz ő  krónikáknak vagy a 
csillagok járásáról és az orvoslás tudományáról szóló írásoknak, ame-
lyekről, bár nem ismerték őket, nyilvánvalóan azt hitték, csakis rontó 
bűbájosságokat, számukra ártalmas varázslatokat tartalmazhatnak. Tu-
dományunk és bölcsességünk pernyévé lett, köhögtet ő  és szemet maró, 
gomolygó füstté; úgy szállt az ég felé, akárcsak nemrég még áldozati 
oltáraink tüzének füstje. Alkamasint az is volt: áldozata gonosz, pusz-
ti Ló Széth tiszteletére. Úgy hiszem, ennek öriilt igazán a romboló er ők 
istene, sokkal inkább, mint papjai korábbi áldozatainak, melyekkel azok 
megkísérelték kiengesztelni. Minden hiába, Széth könyörtelen, ncm azok 
közé az istenek közé tartozik, akiket pörkölt gabona és szénné égetett 
hús füstjével lehet megvesztegetni; többet akar, nagyobb áldozatokat, 
emberhúst és embervért, s mindezért még arra is képes, hogy isi:entár-
sait a fгléjük szálló könyörgések és sikolyok iránt süketté tegye. Vagy 
talán vakká is egyben, közönyössé minden őket ért szentségtör ő  gya-
lázat iránt. 

Különben miképpen lehetséges, hogy még a Titkok Titka sem maradt 
érintetlenül? 

Mikor is történt vajon? Előtte-e még, vagy azután, hogy könyveink 
gyűjteménye a lángok martaléka lett? 

Aшennyiben előtte, úgy lehetséges, hogy az elátkozottak éppen ezért 
kezdték azt hinni, hogy az istenek most már mindent megengednek ne-
kik. Vagy pedig, amilyen elvetemültek voltak, a dolog megtörténte után 
azt hihették, hogy az istenek nem is léteznek egyáltalán. Erre vall, hogy 
amikor a Titkot rejt ő  fülkébe léptek, Ré templomának abba a helyisé-
gébe, ahová csupán nekünk, a Napisten szolgáinak volt bejárásunk, és 
ahová korábban nemhogy rabszolga, de más közönséges halandó se te-
hette lábát, akkor még korántsem látszottak túlságosan magabiztos-
nak. Történhetett azonban a többi gyalázatosság lejátszódása után is, 
ezért juthattak eszembe, miközben a bemerészked ők nyomába óvakod-
tam, olyan gondolatok, hogy a Napisten, ha minden mást eltörhetett is, 
ezt már semmiképpen el nem törheti. Hiszen még számunkra is tilos 
(még a ti számotokra is, f őpapok, és a Te számodra is, Imhótep, ki 
minden beavatottak fejedelmi vagy), hogy Ré isten valódi nevének tit-
kos jeléhez érjünk. Lévén, hogy minden más dolog, ami templomaink-
ban titok és érinthetetlen volt, csupán a be nem avatottak számára volt 
titok és érinthetetlen, ez azonban az volt, illetve az lenne a mi szá-
munkra is. Abból ered ően, hogy Ré igazi nevét senki sem ismerheti, 
egyedül Ízisz istenn ő  tudta meg tőle felette bonyolult csalafintaság árán, 
ám utána fogadalmat tett, hogy a megszerzett titkot még istentársai-
nak sem árulja el. Jeléhez hozzáérni tehát ... Mert az, hogy mi szer-
papok a falra er ősített két keresztbe tett aranyhegy ű  nyílvesszőhöz 
tisztünknél fogva mégis hozzáértünk, a dolgok természetéb ől fakadóan, 
egészen más volt; abból eredt, hogy a legszentebb jelképet mégsem lep-
heti por, annak szüntelenül fényesen ragyognia kell: önmagáért, bár-
mennyire nem látja senki. Felemel ő  kötelességünk, tisztaságának és fé-
nyességének ránk háruló fenntartása ilyenformán éppen annak bizonyí-
téka volt szemünkben, hogy annyi más dologgal ellentétben, a Titkok 
Titka nem csupán a kívülállók számára létezik, hanem mindannyiun- 
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kat, titeket, f őpapokat is mélységes tiszteletre kötelez ő  titok, hiszen ha 
nem így lenne, nyugodtan porosodni hagyhatnánk, vagy akár ki is ha-
jíthatnánk, tovább hirdetve a titkokat nem ismer őknek Titkunk érint-
hetetlen magasztosságát. Elvégre a kívülállók akkor is elhinnék, hogy 
valami fennséges, titokzatos és rettenetes rejlik a soha félre nem húzott 
függöny mögött, ha nincs is ott semmi ... Ámbár a történtek után köny-
nyen hihetném, hogy ti, f őpapok valóban sohasem vettétek komolyan 
még a Titkok Titkát sem, mindig tudtátok, hogy a két keresztbe tett 
nyílvessző  nem jelent semmit, és csupán bennünket neveltetek úgy, 
hogy olyképpen féljünk és tiszteljük, mintha Ré senkit ől se ismert tit-
kos nevének jelképe lenne, melyhez megokolatlanul vagy ártó szándék-
kal hozzáérni azonnali tűzhalált jelent. Joggal hihetném hát, hogy böl-
csen és magasabb néz őpontokat szem el őtt tartva úgy gondolkodta-
tok, hogy szent dolgok akkor maradnak még a beavatatlanok szemé-
ben is igazán szentek, ha legalább a beavatottak kevésbé beavatott ré-
sze is szentnek tartja azokat. Amennyire lehet, minél hosszabb ideig: 
legalább addig, amíg a csekélységnek azon fokán áll, amelyen én ál-
lok, s nemrég még szerencsétlen társaim is állottak. Erre gondolva pe-
dig alighanem okkal hihetem, hogy valaha ifjú korotokban a ti f őpap-
jaitok is ugyanúgy neveltek titeket, ahogyan kés őbb ti minket, úgy-
hogy valamikor ti is ugyanazzal a remeg ő  tisztelettel törölgettétek a ke-
resztbe tett nyílvessz őket, ahogyan kés őbb mi törölgettük őket, s aho-
gyan, ha a rabszolgasorsra ítéltek lázadása be nem következik, feleme-
lőnek vélt kötelességünket talán még ma is teljesítenénk. Amíg csak 
hozzá nem szoknánk a szent dolgok közelségéhez, úgy, ahogyan vala-
mikor ti hozzászoktatok, annyira, hogy végül arra is képessé váltatok, 
hogy a szent jelkép tisztogatása közben egészen köznapi dolgokra gon-
doljatok. Amikor viszont elkezdtetek felfelé hágnia Ré trónja felé ve-
zető  lépcsők során, egészen odáig, ahol már nem tisztelni kell a szint 
dolgokat, hanem másokat tiszteletre tanítani irántuk, addigra már hiába 
ébredtetek rá, hogy egykori nevel őitek valójában becsaptak titeket. E 
lépcsőfokokról alátekinteni ugyanis bizonyára oly gyönyör űség számo-
tokra, hogy kárpótolva érezhetitek magatokat becsapottságotokért. Ami-
ként bizonyára kárpótol az is, hogy most már ti csaphattok be máso-
kat, vagy talán szükség sincs semmiféle kárpótlásra, mivel, ha fokoza-
tosan jövünk rá becsapottságunkra, a fájdalom is csekélyebb, s őt becsa-
pottságunk érzete voltaképpen a beavatottság érzetét kelti, s mint ilyen, 
talán még valami kellemesen fölényes der űvel is megajándékozhat ben-
nünket. Vagy ha a dolgok megszokott menete ellenére, mégis hirtelen 
hullik le a hályog szemünkről, s emellett még a fels őbb lépcsőfokokkal 
sem vigasztalódhatunk, akkor is elegend ő  arra gondolni, hogy mégsem 
lehet mer ő  tévedés vagy hazugság mindaz, ami iránt oly sok ember 
viseltetik tisztelettel ősidők óta. Vagy ha mégis tévedés és hazagszg, 
hát mégiscsak sziikség van rá az élet és a rend fenntartásához, s ug аn-
így segítségünkre lehet az a gondolat is, hogy semmiképp se lehet ha-
szontalan az a roppant építmény, melynek téglái vagyunk, s amely-
nek a nálunk mérhetetlenül bölcsebbekkel és tekintélyesebbekkel egyiitt 
szolgálatában állunk. Mert ha kicsik maradtunk, minden okunk meg-
van azt hinni, hogy nem véletlenül maradtunk azok, nagyjaink pedig 
szintén nem véletlenül lettek nagyok, következésképp jobban ismerik 
az isteneket, s az istenek titkait nálunk. Tévedéssel és eltévelyedéssel 
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gyanúsíthatjuk magunkat, s aztán e gyanúnkkal altathatjuk el gyanak-
vásunkat másokkal szemben. Végs ő  fokon pedig arra is gondolhatunk, 
mi lenne a világból, ha senki se hinné, amit mi már nem hiszünk. Amíg 
azt kérdezhetjük, mi lenne?, ahelyett, hogy azt látnánk, mi van. Azt, 
hogy egy csapásra felborul és kiderül minden. Olyan ijeszt ő  világos-
sággal, hogy semmit sem értünk .. . 

Bár, ha meggondolom, számomra hamarabb is kiderülhetett volna. 
Jóval előbb, Imhótep, semhogy titkokról árulkodó arcodra néztem. 

De talán mégse vágok a dolgok elébe. Vagy inkább nem vágnék, ha 
beszélnék, s ti id őt is adnátok rá, hogy mindent elmondjak. 

Azt is, miképpen éreztem a függönyb ől kicsapódó lángra várva egy-
idejűleg csalódást és megkönnyebbülést. Anélkül, hogy ma is tudnám, 
melyik volt e kettő  közül erősebb bennem. 

Pedig ma is mezítelen talpam alatt érzem még a k őpadlót, templo-
munk csarnokának bemocskolt kövezetét. Ahogy megindulok a szentély 
felé. Tétován a szintén tétova csoport nyomában. Hideg borzongat, 
lábam elgyengül, térdem összever ődik Gyomrom felkavarodik. Kárör-
vendő  reménykedéssel látom, ők is remegnek. Vigyorgásuk felszíne 
alatt. Apró, cinkos kis röhejek csapnak ki szájukon. Tekintetükb ől ki-
hajol a kérdő  rettegés. Merjék-e, megtegyék-e? Amit még senki se tett. 
Kis időre megtorpannak. Mára szentély bejáratát takaró függöny el ő tt. 
Tekintetükben mintha fél ő  tisztelet vibrálna a pompás mintázat láttán. 
Egymásra pillantanak. Egymástól várják a biztatást. Egyikük karja té-
tován előrenyúl. Félúton megáll. Bátortalanul visszahúzódik. Szólnom 
kellene, jut eszembe hirtelen. Ne bántsátok a Napistent! A Napisten 
mindenkire süt. Mindenkit egyformán melegít, egyformán táplál. Nincs 
okotok gyűlölni. Még ha papjait gyűlöltétek is. Ha meg is öltétek őket. 
Azaz, megöltük, kellene mondanom. Mintha közéjük tartoznék, talán 
hallgatnának rám. Vagy csak ...? Bizonyára csupán figyelmüket von-
nám magamra. Ki vagy?, kérdeznék t őlem. Felismernének. Egy pap!, 
kiáltanák. Hogyan? Te még élsz? Jó, nem baj, legalább most láthatod, 
mennyire nem félünk a napistenedt ől. Hiába fohászkodsz hozzá a pusz-
tulásunkért. Még a magad pusztulását se leszel képes megakadályozni 
a könyörgéseddel. Nem tör ődik veled, nincs szüksége rád ... És hát 
valóban! Mi szüksége a Napistennek rám? Ha akarja, megvédi magát. 
Vagy talán arra kíváncsi, mit teszek? Én, aki esküt tettem a szolgá-
latára. Teszek-e bármit is az ellen, hogy nevének titkos jelét gyalá-
zat érje? Hogy- aztán haragja a többivel együtt engem is sújtson? Vagy 
lelkem ellen emeljen vádat az ítéletet tartó Ozirisz el őtt? Nem tudha-
tom. Nem ismerem, akit szolgálok. Nem ismerem Rét. Nem tudhatom, 
mit akar tőlem ... A tétova kar még mindig a leveg őben áll. Közvet-
lenül mellettem a körülöttem állók közt valaki fölnevet. Példáját többen 
követik. Gúnyos-biztató szavak röppennek mindenfel ől a tétovázó felé. 
Elkéstem. A kar kinyúlik: egyetlen rántása függönyön. Futni kellene, 
messze kerülni, amíg nem kés ő . Mekkora lesz a Titkok Titkából kicsa-
pó láng, nem tudhatom. Talán csak a szentélyben lev őket perzseli ha-
muvá. De lehet, hogy mindannyiunkat a templom épületében. Ez eset-
ben már hiába futnék. És ha az egész hordát porrá égeti? Mindenkit 
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a bemocskolt, megyalázott templomvárosban? Ez is lenne Ré mérhetet-
len hatalmához méltó igazán. Ezt is szeretném, ezt is akarom. Ha ez 
történne, boldogan vállalnám a halált ... De hát mindenképpen végem 
van. Ré sokkal hatalmasabb, semhogy észrevegye: merényl ői közé ártat-
lan is keveredett. És hátulról szorongatnak, nincs visszaút. Nemcsak 
számomra, a körülöttem állók számára sem. Társaik nem kegyelmeznek 
nekik, nem engedik meg a visszavonulást ... Hiába tétovák újra a lép-
tek. Hiába merednek végtelen pillanatokon át mindössze bámuló te-
kintetek a szentély falát borító bels ő  függönyre. Az utolsóra, amely 
a Titkok Titkát elfedi még. Hiába bátortalanodnak el újra a kinyúló 
kezek. Hiába rándulnak vissza a tapogatni készül ő  ujjak, egymás után 
többször is, mintha izzó vashoz érnének. Mert az ujjak éreznek: a füg-
göny nem éget, nem csap ki bel ő le láng. Úgy szakad le, harsogva — 
mint minden függöny, melyet letépnek. A két keresztbe tett ny íl-
vessző  hegye sárgán ragyog csak. Némán, meleg, de nem éget ő  tompa 
csillogással a fülke félhomályában. Érzéktelenül, élettelenül. Engedel-
mesen válik le a falról a lerángató kezek nyomán. Tehetetlenül, kiszol-
gáltatottan úszik át a leveg őn, íveket írva köt ki az érte nyúló kezek-
ben, mennyezetig csapó hahotába veszve törik darabokra az er őszakos 
markokban a két gyönge nádszál, foszlányokra hullik szét, bemocsko-
lásához elég a k őpadlót borító szennybe taposni ... Ré közömbös fénye 
rézsútosan esik be a fülke keskeny ablakán. Ferde sávokban süt az osz-
lopok közé. 

Hogy miképpen kerültem el err ől a helyről? Nem hiszem, hogy fon-
tos lenne már; számotokra bizonyára nem. Ha valóban beszámolnék a 
történtekr ől, azt hiszem, csak eddig mondanám. Füleitek számára is ott 
érne véget minden, ahol valójában számomra is véget ért. 

Mert ami azután történt, már csak énrám tartozik. 

* 

De még ha az eddig történtek érdekelnének is titeket, azt már bizo--
nyára felesleges volna elmondanom, hogy estefelé én is megindultam  
a többiekkel, kifelé a halál városává lett templomvárosból. Átforróso-
dott falai között er ősen érzett mára bomlásnak indult holttestek szaga.  

Szerencsétlen társaim, gondoltam közben, mi lesz véletek, hogyan lép-
hettek az ítélkez ő  Ozirisz elé, ha még a bebalzsamoztatás tisztességé-
ben sem lehetett részetek?  .. . 

Rendetlenül, kisebb-nagyobb csoportokra szakadva távozott a horda,  

barmainkat hajtva, élelemkészletünk gabonászsákjait cipelve; má . sоk  
kegyszerekkel megrakodva indultak a kapukon túlra. Akár használhat-
ták, akár nem, mindent elhurcoltak, ami elhurcolható; némelyek fejiikre  

papi fövegeket biggyesztettek, állatmaszkokat illesztettek arcukra, má-
sok gazdagon hímzett köpenyeinkbe burkolóztak, így hevertek még  

később a tűz mellett is, takaróként használva őket az éjszaka h űvöse  
ellen; megint mások templomi díszkardokkal, bunkós végű  vagy kü-
lönféle állatfejekben végz ődő , ébenfából faragott és elefántcsont-bera-
kású főpapi pálcákkal, áldozati állatok leölésére és feldarabolására szol-
gáló késekkel, szekercékkel és bárdokkal egészítették ki fegyverzetü-
ket, vagy az istenek étkezését szolgáló edényeket szorongattak a hónuk  

alatt, gazdagon festett, nemes mázzal bevont agyagkorsókat, vázákat és  

615  



tálakat csupán, ónból, bronzból való tálakat és kancsókat, mivelh оgy  
az aranyból és ezüstb ől készültek elszállításáról, mint ti magatok tud-
játok legjobban, még idejében gondoskodtatok. Asszonyaik közül töb-
j:en — mert kés őbb, a férfiak nyomában szinte észrevétlenül, ők is meg-
jelentek a helyszínen — papn őink nyakláncaival, fejékeivel, karköt ő i-
vel ékesítették magukat, vagy köntöseiket vették fel, amelyek olykor  

máris cafatokban lógtak rajtuk, továbbra sem takarva el meztelensé-
güket; akkor szakadhattak szét, amikor a megvadult kancsorda leszag-
gatta őket eredeti visel őikrő l, vagy pedig azért lettek ronggyá, mert a  

zsákmányon marakodó nők egymás kezéb ől tépték ki őket, amikor a  
templomokban és papn őink lakhelyein rájuk bukkantak. Akadt azon-
ban a férfiak közt is, aki n ő i holmiba bújt, s kergén, asszonyi mozdula-
tokat utánozva illegette magát, miközben társai hangos nevetéssel,  

eszüket vesztve ugrálták körül. Számos csoportjuk hangos gajdolással,  

sörkészletünkt ől lerészegedve távozott, némelyeket tántorgó társaik von-
szoltak kifelé, bár feltehet őleg olyanok is voltak, akik az ital mámorá-
tól álomba zuhanva másnap távoztak csak, ha ugyan a hullab űzben  
meg nem fulladtak. Ernyedt utóhullámai verdestek már csak a tombo-
lásnak, mindenki kimerültnek, tompultnak látszott.  

Ilyennek tetszett az a viszonylag veszélytelennek látszó kisebb csoport  

is, amellyel magam is megindultam kifelé. Imbolygó árnyalakoknak  

tűntek számomra, valószín űtlennek, mintha nem is léteznének igazán.  

Akárcsak magam is, mert mintha én is csupán lélekként, testetlenül le-
begtem volna közöttük, úgy botorkáltam utánuk érzéketlen tagokkal —
mindössze fejsebem id őnkénti nyilallása emlékeztetett rá, hogy eleven  
vagyok. Így ültem köztük a tűz mellett a városon kívül, a ritkás pál-
maágak közt értetlen sápadt h űvösséggel letekint ő  telihold korongja  
alatt. Körülöttünk itt-ott sátrak is voltak, eredetileg bizonyára a fala-
kon kívül táborozó núbiaiak sátrai. Legtöbben mégis a szabad ég alatt  

üldögéltek vagy hevertek, s ott is aludtak a mindenfelé világító tüzek  

körül. Fátyolon át néztem őket, ahogy a magukkal hozott lisztet vízzel  

híg tésztává keverik, és azt áttüzesített lapos kövekre öntik. Valahogy  

cseppet sem csodálkoztam azon, hogy szinte magától értet ődő  arccal  
nyújtják felém a száraz lapos lepényt, mintha csakugyan közéjük tar-
tozó volnék. Láthatólag semmi csodálnivalót nem találtak abban, hogy  

ott vagyok velük. Talán mert az egész csoport hirtelen összever ődöttnek  
látszott, tagjai mintha csak nemrég ismerték volna meg egymást. Külön-
böző  eredetűeknek is látszottak, arcvonásaik is er ősen különböztek, b ő-
rük színe is eltért egymástól.  

Ezért is nem éreztem ijeszt őnek a kérdést:  
— Hát te? Hová val б  vagy? Hol éltél azelő tt?  

Itt a városban — mondtam hirtelen.  
Rabszolga voltál.  

— Igen. Templomi.  
Á! Szóval a papok közt voltál? ... És? Mit dolgoztál nekik?  
Amit kellett. Takarítottam. F őztem rájuk. Gabonát őröltem  .. . 
Vertek?  

— Régebben.  
Mostanában nem?  
Nem. Újabban nem.  
Csak téged nem?  
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Másokat se. Vagy csak ritkán. Egészen ritkán ... Valószín ű leg, 
mert féltek t őlünk. És tőletek. Enni is többet adtak, mint azel ő tt. 

-- Féltek, Persze hogy féltek — mosolygott a kérdezget ő . Alacsony,  
széles vállú, eleven szemű  fickó volt. Hibátlanul beszélte nyelvünket, de 
bőre valamivel sötétebb volt, mint hazánk lakóié. Haja er ősen göndör; 
ereiben déli fekete vér is folyhatott. — Féltek, persze, hogy féltek —
ismételte. — De ha nem gy őzünk, később megint csak vertek volna. 

Hát győztünk? Csakugyan győztünk? — kérdeztem, csakhogy mond-
jak valamit, s továbblökjem a beszélgetést. Mindössze a következ ő  pil-
lanatban gondoltam arra, hogy jó volna megtudni, vajon gy őzelmüket a 
lázadók valóban véglegesnek hiszik-e. 

Győztük, győztük — előzte meg a kérdezettet a melletti ül ő  ha-
talmas termetű  szerecsen. Rekedtes torokhangon, hibásan beszélt; hom-
lokán durva tetoválás, alsó ajkában csontpecek: még csak nem is a 
mi tájunkon nőhetett föl, rabszolgavadászok kaphatták el messze délen, 
ott, ahol a Szent Folyó fiatal és fürge még, valahol az ismeretlen sötét 
őserdők mélyén. — Győztük. Öltük meg mind gonosz emberek. 

Magad is láthatod, mit tettünk gazdáitokkal — mondta az eleven 
szemű . — Láthattad, hogyan végezték ellenségeink. Mindet megöltük. 
Minden ellenségünket. 

Nemcsak láttam — feleltem hirtelen támadt ötlettel. — Еgуеt én 
is megöltem közülük. Egy papot. Fejbe csaptam egy k ővel. Rögtön vége 
lett. 

— És még azt kérdezed, gy őztünk-e? 
Győztük, győztük — ismételte a fekete szélesre futott szájjal, akár 

egy gyermek. Így mosolyogni még soha senkit se láttam; ennyire ár-
tatlanul és bűntelenül ... Igen, Imhótep, úgy érzem, ha nem látom ezt 
a mosolyt, kés őbb a Te mosolyodat talán fel sem ismerem. Rá se ismerek 
igazi természetére, mivel nincs mihez hasonlítanom. 

Igen, igen, győztünk — mosolyogtam én is. — De máshol még bizo-
nyára vannak ellenségeink. Mert a f őpapok idejében elmenekültek. 
Elvitték a kincseket, az aranyat. Ezeket az alacsonyabb rangú papokat 
meg itt hagyták. Nem is bánták talán, ha megöljük őket. 

Utolérjük őket, ne félj. És megöljük. Mindet. Egy se maradjon. 
— És a Nagy Ház Urát? Ot is megöljük?  
— Ot is. Mindenkit.  

Megöljük mindenkit. Mindenkit — hajtogatta gyermeki mosolyával  
a fekete továbbra is.  

Később, lezáruló pilláim mögé rejt őzve, a hangjukat hallottam csu-
pán. Anélkül, hogy tudtam volna, melyikük beszél. Csak a fekete hi-
básan beszélő  torokhangja vált ki a többié közül.  

Nem kellett volna megölni ezeket a papokat — mondta valaki.  

— Talán sajnálod őket?  
— De kellett megölni. Mind kell megölni gonoszok.  

Dehogy sajnálom. Hanem a rabszolgáink lehettek volna. Eddig mi  
dolgoztunk nekik. Most ők dolgoztak volna minekünk.  

Nem kellenek rabszolgák.  
— Te mondta jól. Rabszolgákat nem kellenek.  

Valakinek ezután is dolgoznia kell. Rabszolgák nélkül nincs élet.  

Rabszolgák nélkül nem lehet.  
Dehogynem lehet.  
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Dehogynem. Enyém hazámban rabszolgák is nincsenek. 
Nálatok sok minden nincs. Nálunk nem úgy van, mint nálatok. Ki 

épít akkor? 
— Mi is építjük. Pedig rabszolgák nincsenek. 

Ti szalmakunyhókban laktok. Magad mesélted, hogy szalmakuny-
hókban laktok. 

Szalmakunyhók jók. Lehet építeni őket könnyen. 
Rabszolgák nélkül. Az a fontos, hogy rabszolgák nélkül. 
Legfeljebb szalmakunyhókat építünk — nevetett valaki. 
Vagy vályogházakat. Én is abban lakok. Azt se rabszolgák építet-

ték. 
— De itt városok vannak. 

Város nem kell. Város rossz, nagyon rossz. Városból csak jönnek 
gonosz emberek. Városokat lerombolni mind. Mert hol város, rabszol-
ga is. 

És a gátak a folyó mentén? A csatornák, amelyek a földekre veze-
tik a vizet? ... Rabszolgák nélkül nem lehet. 

— Ha nem lehet, mért álltál közénk? 
Mert rabszolga voltam. És nem akarok többé az lenni. De akár-

mit mondtok, rabszolgák nélkül nem lehet. 
Dehogynem lehet. Ha pedig nem lehet, mire mentünk volna azzal 

a néhány pappal? Vagy elfogott katonával, felügyel ővel, föidesúrral. 
Vagy talán nem azért gy őztünk ellenük, mert kevesen vannak? 

Szerezhetünk rabszolgákat. Majd ha végleg gy őzünk és mi leszünk 
az ország urai. Idegen földr ől. Háborút indíthatunk .. . 

Rabszolgákat nem kellenek. Ki tartja rabszolgát, s köti láncra őket, 
csak gonosz ember. Jó csak ki volt rabszolga, de ha lesz neki is rab-
szolga, belőle is csak lesz gonosz. 

Te nem tudsz semmit. Ti szalmakunyhókban laktok. És a vászon-
szövéshez se értetek. Meg a földek öntözéséhez. Ha nem esik az es ő , 
egymást zabáljátok meg. Te nem tudsz semmit. 

Én tudok, csak egyet. Aki tart rabszolgát, mindig gonosz — hang-
zott a fekete válasza. — Gonosz, mert tartja rabszolgát. Rabszolgák 
nem kell. Nem kell, nem kell .. . 

Bolond vagy — mondta valaki. — De ne félj, te nem leszel rab-
szolga. Te harcoltál. Velünk harcoltál. Aki harcolt, nem lesz rabszolga. 
Azért harcoltunk, hogy ne legyünk rabszolgák többé .. . 

Ezután nyomott el végleg az álom. Vagy zuhantam inkább valami ha-
lálos kimerültségbe. Őrültek, eszelősek, háborodottak, gondoltam, mi-
elő tt rámborult volna a sötétség, nem tudják, mit is akarnak. De az 
istenek tudják, mégiscsak tudják. Akiket el akarnak veszíteni, elveszik 
az eszüket. És ez jól van így, jól, ismételtem magamban, alvásba ha-
nyatlásom közben is kárörömmel, csakhogy ne engedjek szóhoz jutni 
egy másik gondolatot, melyet bizonyára Széth sugallt nekem: Mi mást 
tehettek volna ezek a szerencsétlenek, mint hogy megölték azokat, akik 
bántották őket? S mit teszek én, ha közéjük születek? Vagy ha úgy 
hurcolnak el, miután elkaptak valahol — mondjuk, odalenn délen, az 
őserdő  mélyén? ... Sokáig hallottam a Gonoszság Atyjának gondolatait, 
halkan ismétlődve, elűzhetetlenül, mintha csak hosszan, kitartóan a fü-
lembe sugdosna valaki ... Reggelre azonban már nem hallottam e han-
got, sőt az éjszaka hallottakra se emlékeztem már. Nem is sejtettem 

618 



még, mennyire Széth hatalmában vagyok. Úgy szakadtam el a hordától 
és indultam el felétek viv ő  utamon, mint aki tudja kötelességét. Mint 
aki tudja, hová megy, hová tartozik. 

Hosszú és véres hónapok múltán jelentkezett csak újra Széth, hogy 
végleg rabszolgájává tegyen. Azután, hogy hívásotokra és az istenek 
akaratából földünkön a hikszoszok serege megjelent. Számunkra ez 
ideig ismeretlen, szamarakra emlékeztet ő , de náluk nagyobb és sebe-
sebb állatok vontatta harci szekereiken száguldottak végig az idegen 
harcosok az alsó és fels ő  országon, a Deltától egészen az els ő  kataraktá-
ig. Amerre csak megjelentek, a Szent Folyó mindenütt megváltoztatta 
színét, rózsaszínű  lett, mint a vizében gázoló flamingók tolla. Hullámai-
ban egymást érték a holttestek, annyi volt bel őlük, hogy miközben a 
torkolat felé úsztak, Szelek isten szent krokodilusai sem gy őzték fel-
falni őket. Egy részük a cápáknak jutott. 

Rég visszanyerte már megszokott színét a Szent Folyó vize, s a kro-
kodilusokra és cápákra is ínségesebb napok következtek, amikor a 
Templomok Szent Városa újraszentelésének napja elkövetkezett. Vala-
mennyiünk nagy napja volt ez, egész népünké, nem csupán a temlom-
városé, mivel annak ünnepélyes visszahelyezése régi rendeltetésébe nem 
egyedül isteneink papjai számára bírt rendkívüli jelent őséggel (nem is 
szólva magukról az istenekr ől, akik oly sokáig voltak kénytelenek nél-
külözni az orruk alá tekered ő  illatos füstkarikákat), ha nem egész ős-
régi. birodalmunk számára is jelképezte az újjászületést. Vagy leg-
alábbis a korona feltevését az újjászületés ama folyamatának végén, 
amely a hikszoszok harci szekereinek megjelenésével kezdetét vette. 
Legjelentősebb azonban mégis az én számomra volt. Így van, higgy 
nekem, ó, Imhótep, higgyetek nekem, Ré f őpapjai, kérlelnélek most ben-
neteket, ha szólnék hozzátok. Higgyétek el, nagy dolog az egy egyszeríí 
és a beavatottságnak csupán legalacsonyabb fokán álló szerpap szárá-
ra, ha hirtelen rádöbben, hogy valamennyi papok magasztos fejedelmé-
nek fényességes arcáról képes olvasni és hogy amit eddig kifürkészhe-
tetlennek hitt, egyszerre kristálytiszta átlátszósággal megnyilatkozik. 
Oly dolog ez, ami éppúgy csupán az istenek különleges kegyelmének 
következménye lehet, mint hogy túlélhettem a templomvárosban történt 
szörnyűségeket. 

Körülöttünk minden a régi volt. Olyképpen, hogy minden régi szép-
ség egykori fényét is meghaladó új fényben ragyogott. A szó legiga-
zabb értelmében újjászületve. 

Mindenünnen eltűnt a mocsok. Megsz űnt a bűz is — nem akármilyen 
erőfeszítések eredményeként. Templomaink megtisztítása és helyre ál-
lítása után heteken át pácolták a falakat illatos füstfelh ők, tömjént, kü-
lönböző  fák kérgeit, jó szagú füveket és bogyókat, f űszeres magvakat 
égettünk hihetetlen mennyiségben, mégis sokáig úgy t űnt, hasztalanul, 
mert valahányszor egy-egy ilyen füstölés utána helyiségekben körül-
szaglásztunk, a hullab űzt ismét csak érezni véltük. Bizonyára azért, mert 
nem csupán a falakba, hanem a lelkünkbe is bevette magát; nem volt 
elég a templomokból, szentélyekb ől és lakóépületekb ől kiűznünk, ha-
nem ugyanígy elménkb ől is ki kellett irtanunk, ahová emléke úgy ha- 
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tolt be a füstfátylakon át, ahogyan a nehezen gyógyuló sebb ől szivárgó 
vér itatja át mindig újra a kötést. Ma is kísért még, olykor egészen hir-
telen csapja meg az orromat, többnyire röpke pillanatokra csupán, me-
lyek után hiába keresem; mert bármennyire is elfeledni akarom, mégis 
keresem — csak mert tudom, hogy el nem feledhetem. Bármennyire 
nyoma se legyen mára vérnek és szennynek, bármennyire töretlen foly-
tonosságot hazudó friss festés borítsa is a falakat mindenütt. Hiába, 
úgy érzem, hasztalanul pompáznak újjáéledt színekben falfestményeink 
és ragyog régi élénkségében szobraink színezése is, fennen hirdetve, 
hogy minden úgy van, mint azelőtt, semmi sem történt. Hiszen a hik-
szoszok újak, s újak a lovaik is, ezek a szamarakra emlékeztet 5, sebes 
futású, furcsa állatok, amelyeknek, ahol csak megjelentek, gyorsan 
megtanultuk a nevét. Új szó gyarapította nyelvünk szókincsét, párhu-
zamosan az új szabású arcok felt űnésével. Mindenfelé ott vannak, s ott 
voltak azon a nagy napon is az újjávarázsolt templomvárosban. Kes-
keny, hosszúkás arcok, nagy, hajlott orral, hegyes fekete szakállal, el ő-
kelőink közé vegyülve, és egyben kiríva közülük, fenn, a díszmenetre 
tekintő  emelvényeken, dísz őrséget is többnyire ők álltak, zárt sorok-
ban, feszesen, szabályos négyszögeket vagy oszlopokat formálva, moz-
dulatlanul. Űjjászervezett csapataink valahogy árnyékban maradtak 
mellettük, szegényesnek és jelentéktelennek hatottak hozzájuk képest. 
Akárcsak maga a Nagy Ház Ura is, fején az alsó és fels ő  királyság ko-
ronájával; mozdulatlanul ült trónusán, fenséges rezzenéstelenségével fe-
jezve ki mindenekfelett-állását, látszólag úgy, mint mindig is azel ő tt, 
mégis, a sok fekete szakálltól körülvéve, mintha fogoly lett volna. 

Hasonlóképpen ott voltak a menetben is. Namtar, a rabszolgahad fe-
lett győzelmet arató diadalmas hikszosz hadvezér vonult az élen, hat 
lótól vontatott, díszesen faragott harci szekerén; aranysisakja apró földi 
napként szórta szét Ré sugarait, szakállát gyöngyfüzérek ékesítették. Ez 
pedig — mármint az, hogy ő  nyitotta meg a menetet, míg Te, Imhótep, 
rabszolgák által hordozott hagyományos gyaloghintódban, legf őbb iste-
neink főpapjaiból összeállított kíséreteddel csupán utána következtél --, 
valamiképpen mintha azt hangsúlyozta volna, hogy íme, ő  az, aki szá-
modra lehetővé tette, hogy a régi fényében újként ragyogó templom-
várost ismét birtokba vehesd. Oly különös és szemet szúró volt szá-
momra ez, hogy miközben valahol a menet közepe táján a Napisten 
újonnan beiktatott fiatal szerpapjainak élén rangid ősként vonultam 
(egyetlen életben maradottjaként a régieknek, egy lépcs őfokkal tehát 
máris feljebb léphettem), egyre azon t űnődtem, vajon Te közvetítetted-e 
a menet ilyetén való elrendezésér ől az istenek akaratát, vagy másvalaki 
által fejeztetett ki ez az isteni akarat, alkalmasint maga Namtar nyil-
vánította ki óhajtását, miszerint ő  kíván az élen haladni. Sárki volt is 
azonban e legfels őbb akarat szócsöve, Namtar vonulása a menet élén 
csak egyet jelenthetett. Ezért is nem csodálkoztam szavaidon, Imhótep, 
midőn az emelvényre lépve szádat szóra nyitottad és az istenek kegyel-
mének és bölcsességének említése után nyomban dics őséges uralkodónk 
és egész sok megpróbáltatást szenvedett népünk soha el nem múló há-
láját fejezted ki a hikszoszok királyának, amiért gy őzhetetlen seregével 
segítségünkre sietett. Ugyanígy nem csodálkoztam azon sem, hogy szent 
szövegeink gyűjteményéből éppen azt idézted, amit magam is idéztem 
volna, ha — engedelmet e vakmer ő  feltevésért —, történetesen helyed- 
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ben vagyok. Mi sem látszott ugyanis kézenfekv őbbnek, minta büntet ő  
Hathorról szólni. Arról, hogy valaha az id ők kezdetén az emberek, alig 
kelve életre Ré földre hulló könnyeib ől, máris tiszteletlenül viseltettek 
az égiek iránt, s őt nem átallottak az istenek hatalma ellen összeesküd-
ni. Mire Ré, hogy az ellene összeesküv őket megbüntesse, tulajdon fé-
nyességes félszemét emelte gödréb ől, és küldte Hathor képében a földre, 
ahol a szörnyűséges tehén-istenn ő  rettenetes pusztítást végzett az iste-
nek rendje ellen támadók soraiban, s bizonyára ki is irtja őket az 
utolsб  szálig, ha részegít ő  italával a Napisten végül is el nem altatja, 
eképpen mentve meg az emberiséget a teljes kipusztulástól. Mert a 
Napisten, az örök és változhatatlan Ré, folytattad ezután, azokban az 
időkben is ugyanolyan volt, mint napjainkban, amikor a bosszúálló 
Hathor szerepét a hikszoszok (ismételten hála nekik) dics őséges serege 
töltötte be. De úgy, mint egykor, Ré ezúttal is megragyogtatta kegyel-
mének fényét fölöttünk, kell ő  időben megállást parancsolt a megtorló 
seregnek, s őt megadva nekik a lehetőséget, hogy iszonyatos bűneiket 
békés építő  munkával tehessék jóvá, sokaknak még a lázadók közül is 
megkegyelmezett. Ekképpen szóltál, Imhótep, pontosan úgy, ahogyan 
magam is szólottam volna. Amikor azonban idáig értél, valószín űleg a 
gonosz Széth sugallatára, váratlanul az jutott eszembe, hogy ezzel a 
kegyelemmel a Napisten mindenekel őtt hozzánk volt kegyes, mivel ne-
künk hagyta meg rabszolgáinkat és hogy alkalmasint err ől is szólnod 
kellene. Csakhogy Te mindvégig úgy beszéltél, mintha Ré csakis enge-
detlenségre vetemedett rabszolgáink iránt viseltetett volna könyörület-
tel. Ezért is kezdtem el arcodat figyelni inkább, keskenyre hízott, ravaszul 
csillogó szemed fényét, szájad mozgását, ahogyan beszélsz, mivel ezek után 
szavaid nem is érdekeltek már, s ezért is vettem észre arcodon a kötelez ő  át-
szellemültség mellett valami megkönnyebbültséget is, ami bizonyára 
azért uralkodott el rajtad, mivel még csak er őlködnöd sem kellett, 
szükségtelen volt igazán megcsillogtatnod ékesszólásod tudományát an-
nak érdekében, hogy hallgatóid komolyan vegyenek. Körülötted min-
denvitt fegyveresek álltak, rég gondoskodtak már róla, hogy mindenki 
mélységes tisztelettel nyissa meg fülét szavaid el őtt. Szárnyalón, fel-
szabadultan, mondhatni lebeg őn beszélhettél úgyszólván bármir ől, ami-
ről akartál, még csak a bebalzsamozottak mellé helyezend ő  halotti le-
velet se kellett említened, melyben a nagy útra indulók Ozirisszal rend-
szerint azt is tudatják, hogy rabszolgáikkal mindig jól bántak, akár 
megfelel az igazságnak, akár nem, pedig hát lehetetlen, hogy ne ju-
tottak volna neked is eszedbe ezek a sorok. De nem, sugárzón és kigöm-
bölyödő  arccal Te csak folytattad tovább: arról, hogy minden újra a 
helyére került, úgy, ahogyan az istenek akaratából elrendeltetett; íme 
még a Titkok Titka is újra régi érintetlenségében áll, emberi szem szá-
mára láthatatlanná tev ő  függönye mögött ... Úgy beszéltél, mint aki 
nagyon is tisztában van vele, hogy számára tökéletesen mindegy lehet, 
akad-e az egybegyűltek között valaki, aki szavaid hallatán arra gondol, 
hogy amit egyszer meggyaláztak, vizelettel és ürülékkel szennyeztek 
be, az régi fény ében már sohasem ragyoghat többé, ragyogása csak a 
hazugság csillogása lehet. Mert amit egyszer megtettek vele, bármikor 
újra meg lehet tenni. 
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Mégse tettem meg mindjárt. Több nap is eltelt, míg végre elszántam 
magam. Sármennyire tudtomra adta is Széth, mit kell megtennem. 

Mert ezekben a napokban szüntelenül a gonosz Széth beszélt hozzám; 
hasztalanul igyekeztem magam mell ől elűzni, mindenhová elkísért, ma-
kacsul a fülembe suttogott. Egyszer álmomban láttam is: vadszamár-
fejével hajszálra olyan volt, mint a rajzokon és domborm űveken. Nem 
egyedül jött, fiával, Anubisszal, az alvilági mérleg kezel őjével ,érke-
zett. 

Váratlanul lépett elém, hirtelen bontakozott ki a semmib ő l. Mereven, 
szótlanul nézett rám, mintha csak arra várna, hogy egész testemben 
reszketni kezdjek. Mégse féltem úgy, mint ha a jelenés az ébrenlét ál-
lapotában ér. Talán mert, ha átmenetileg is, mégiscsak az árnyak biro-
dalmában voltam; nem állt nyitva el őttem a lehet őség, hogy eszmélet-
lenül essek össze rémületemben. Nem volt hová zuhannom, maradnom 
kellett. 

Aztán megszólalt. Rekedtes hangjában volt valami a szamárordításhól 
is. De csupán annyi, hogy ne zavarja szavai érthet őségét. 

Rámismersz? — kérdezte t ő lem. 
Széth ... a gonosz ... — hebegtem összeszoruló torokkal, e1-elakadó 

nyelvvel. — Nemcsak rádismerek, hatalmadat is megismerhettem. 
Mégsem ismersz eléggé — emelte föI tiltakozva kezét. — Nem min-

dig az a gonosz, akit annak neveznek. 
— Akkor hát ... Tudasd velem, miképpen szólítsalak. 

Jobb, ha csak pusztítónak nevezel. Tanuld meg, hogy a gonosz 
pusztítója nem lehet gonosz. És hogy a gonosz sosem jár az igazság tár-
saságában. Ráismersz-e társamra, kivel együtt felkerestelek? 

E pillanatban tűnt fel Anubisz okos sakálfejével. Szúrósan, áthatóan 
nézett rám, megdöbbenésemben nem tudtam mindjárt felelni. Aztán, 
mintha gúnyosan mosolygott volna. 

Annyira csodálkozol, hogy válaszolni sem tudsz? — kérdezte t ő-
lem. 

Tudom rólad, hogy a pusztító fia vagy, tetteink alvilági mérlege-
lő] e. 

Nem bizonyos, hogy j ó1 tudod. Ugyanígy atyja is lehetek. 
Anubiszt Széth, a pusztító nemzette, és Neftisz istenn őtől született 

— válaszoltam, mintha leckét mondanék. — Legalábbis minket így 
tanítottak .. . 

A dolgok csak ritkán olyanok, ahogyan tanítják őket. Gyakran ép-
pen ellenkezőjük igaz. Ámbár mindössze annyira vagyok atyja a pusz-
títónak, amennyire az igazsága pusztítás atyja lehet. 

Es az igazságtalanság? — kérdeztem hirtelen. — Gyarló elmémmel 
úgy hinném, az lehet a pusztítás igazi atyja. 

Máris jobban érted a dolgokat, mint sem remélni mertem. Így ta-
lán azt is képes leszel felfogni, hogy az igazság önmaga hiánya által 
lesz a pusztítás nemz őatyjává. Hogy a pusztítás szüntesse meg a hiányt, 
s ekképpen tulajdon atyját fiává tegye. 

Attól tartok, túlterheled annak elméjét, akit kiválasztottunk — 
szólt közbe Széth. — Nem azért kerestük fel, hogy a köztünk fennálló 
rokoni kapcsolatokról tájékoztassuk. 

Elnézésteket kérem, hatalmas istenek — rebegtem ekkor. — Nem 
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kérdezek többet, várom parancsotokat. Kész. vagyok megtenni, ami kí-
vántok tőlem. 

— Dicséretes készség — mondta Anubisz —, még ha az igazság nem 
is kedveli túlságosan a parancsra cseleked őket. Nem parancsolni aka-
runk, hanem az igazság mérlegét kezdbe adni. Vedd úgy, hogy megkap-
tad, képzeld, hogy a helyemben vagy és kezedben a mérleggel ott állsz 
Ozirisz előtt. Használd a mérleget, hogy megmérhesselek. Ítélkezz, hogy 
Ozirisz megítélhessen. 

Ekkor tűntek el. Ugyanolyan hirtelen, ahogyan jöttek. 
Pedig oly sok mindent szerettem volna még mondani nekik. Kö-

nyörögve kérni őket, hogy inkább kegyelmezzenek. Elmondani, hogy 
gyenge a vállam, nem bír el ekkora terhet. Emlékeztetni őket, hogy 
akik a templomvárost megrohanták, társaimat kegyetlenül lemészárol-
ták; papnőinket meggyalázták, bemocskolták szent helyeinket, könyv-
tárainkat felperzselték, minden szörny űséget elkövettek, ami csak el--
követhető . Mégis, bár a két isten elt űnt a szemem elől, úgy éreztem, 
mégha meghallgattak volna is, minden szavamon csak nevettek volna. 
Amikor pedig a felsoroltak hirtelen súlyokká lettek a kezemben, mind-
hiába húzták le karomat, hasztalanul raktam őket az előttem álló mér-
leg serpeny őjébe: meg se rezzent a mérleg, változatlanul úgy maradt 
félrebillenve — pedig a másik serpeny őben csak az állt, hogy akik a 
súlyokká változott b űnöket elkövették, rabszolgák voltak. Hogyan?, 
kiáltottam erre elkeseredve. Hát nekik mindent szabad? Hát ők mindent 
megtehetnek velünk? Pusztán a tévedésünk büntetéseként. Csak mert 
azt hittük, mi vagyunk azok, akik velük mindent megtehetünk? .. . 

Aztán kétségbeesetten rángatni kezdtem a mérleg karját lefelé, pata-
kokban szakadt rólam a verejték, könnyem kicsordult; teljes súlyommal 
függeszkedtem rá, mégsem voltam képes helyzetéb ől kibillenteni. Úgy 
tetszett, elveszítettem testsúlyomat, ezen a mérlegen semmit se nyomok. 

Így lettem a pusztító Széth keze, ekképpen kényszerített rá, hogy 
szolgálatába álljak. Anubisznak, a sakállfej űnek segítségével, aki mér-
legét kezembe adta. Thotnak, a bölcsnek tanácsa ellenére, aki idejében 
tudtomra adta, hogy a pusztító mindenekel őtt engem fog elpusztítani. 
De mikor arról kérdeztem, b űnös dolog elkövetésére készülök-e, még 
csak arra se méltatott, hogy válaszoljon nekem. 

Ezek után mindössze az els ő  olyan éjszakát vártam meg, amelyen rám 
hárult a feladat, hogy miközben a Napisten az alvilág vizein hajózik, 
szentélyének ő rzője legyek. Még csak nem is remegtem, kezemet se húz-
tam vissza ijedten, mintha izzó parázshoz érnék — tökéletesen tisztában 
voltam vele, hogy csak egy járt utat teszek meg újra. Egyszer űen csak 
letéptem a függönyöket, mintha ócska rongyok lennének. Azután a két 
keresztbe tett nyílvessz őt rántottam le a falról, és törtem össze dara-
bokra, hogy míközben a templomból kifelé haladok, szétszórjam őket a 
hatalmas kőoszlopok között. 

És most előttetek állok szótlanul. Anubisz majd leméri tettemet, Ozi-
risz ítél felettem. 

623 



szer►aгehányásІk*  

BURANY N А NDOR  

Jó, hogy elmondtad ezt, mert err ől meg ami ezután történt, én nem 
sokat tudok. Azt hallottam ugyan, mi lett végs ő  kimenetele nagy igyeke-
zetednek. Megértem a szenvedélyt, amivel a testvérek megmentéséért 
síkraszálltál, nem szabadna kételkednem szándékod őszinteségében. Az 
emberek, akiknek megmentését célul t űzted magad elé, hosszú évek 
küzdelmei során nőttek a szívedhez. Velük éreztél, sajnáltad a bukásu-
kat, ismerted évekig dédelgetett álmaikat, amiket a megvalósulás el őtt 
fenyegetett megsemmisüléssel az inkvizítor. 

S ők is úgy fogadtak maguk közé, mint testvérüket. Akadtak ugyan 
ellenségeid, irigyeid is, a legtöbben azonban, szegények és gazdagok egy-
aránt, gyorsan szívükbe zártak. Hamar megértették, hogy érdekeiket 
képviseled, boldogulásukat akarod el ősegíteni. 

Megbíztak benned. Ha anyagi segítséget kértél t őlük, elhitték, hogy 
ezt maradéktalanul valamilyen, els ősorban az ő  számukra hasznos ügyre 
akarod fordítani, nem tartasz meg magadnak egy dénárt se bel ő le. 

Voltak már papjaik, akik csak a harácsolásra gondoltak, ismerték az 
ilyeneket, könnyen különbséget tudtak tenni. 

Megértelek, mondom, de nem különös-e, hogy amíg Andrásnál izga-
tottan és türelmetlenül vártad a visszaindulás pillanatát, egyre arra gon-
doltál, attól tartottál, hogy a testvérek, miután hiába vártak, bizonyo-
san árulással vádolnak. Többször is említetted ezt, más alkalommal is 
elfogott a félelem. 

Nem gondolkoztál róla, mi lehet ennek az oka, miért nem tételezted 
fel például Bácsban, hogy azok, akik a rejtekhelyükön szorongással vár-
ták érkezésed, esetleg arra is gondolhattak, hogy nem sikerült a szöké-
sed, hogy az inkvizítor embereinek vagy a katonáknak a kezébe kerül-
tél? Megtörténhetett volna ez? Gondolhattak erre is, sajnálkozhattak is 
emiatt, imádkozhattak érted, a szabadulásodért, meg hogy legyen er őd 
legyőzni a szenvedést és megpróbáltatást. 

Te erre nem gondoltál, hogy aggódnak érted, elképzelni azt nem tud- 

* Részlet a Kamanci Balázs címц  történelmi regényb ő l.  
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tad? Nem szóltál err ől soha, azért kérdem csak. Pedig te magyaráztad 
nekik, te nevelted beléjük a prédikációk, a szentírás-magyarázatok során 
s mára gyerekekbe is az iskolában, hogy ti vagytok Krisztus kiválasz-
tott népe, hogy tisztán, büntetlenül kell élnetek — s az árulás gondo-
lata mindezzel összeférhetetlen —, mert csak úgy menthetitek meg a 
szörnyű  pusztulástól a világot, magatokat, hazátokat. Lentr ől, délrő l 
csoportosan érkeztek a menekültek, akik nem gy őztek siránkoznia tö-
rökök kegyetlenkedéseiről. Emlékszel rá, a templomtéren, ott a szilfák 
árnyékában telepedett le az az alamizsnáért könyörg ő  menekült csoport, 
amely szó nélkül is intés, figyelmeztetés volt, hogy a f őurak, főpapok 
mérhetetlen b űnei miatti pusztulást, Isten haragját csak úgy kerülhetitek 
el, ha minden áldozatot vállalva, semmilyen veszélyt ől vissza nem riad-
va terjesztitek Isten igaz igéjét, minden más, hamis tanítással szemben. 
Nem kételkedhettél benne, hogy hittek szavaidban, látták a veszélyt, 
rettegtek a török közeledtét ől, féltették családjaikat, házaikat, jószágai-
kat, de hajlandók voltak bármikor vad oroszlánként az ellenségre men-
ni. Elhitték neked azt is, hogy mostani szenvedéseik is onnan származ-
nak, mert el őbb sokáig vakon vallották a római papok tanításait, s ezzel 
maguk is terjesztették az antikrisztus igéit. 

Elszántságukat s azt, hogy hajlandóak vállalnia Krisztus kiválasztott 
népére háruló terheket, nemegyszer bebizonyították; igaz, err ől csak ké-
sőbb tették a legmeggy őzőbb bizony Ságot, el őbb ott Kamancon pár nap-
pal vagy héttel bácsi menekülésed után, kés őbb meg amikor Kapisztrán 
és Hunyadi felhívásának tettek eleget, s tömegesen sorakoztak fel a 
Nándorfehérvár felmentésére induló keresztes seregekbe. 

Ezt persze, te akkor még nem tudhattad, azt azonban nem tagadhatod, 
előbb is, számtalanszor bizonyítékát adták irántad érzett h űségüknek. 

Gondolj arra a tavaszi alkonyatra, a Kelemen f őesperes emlékezetes 
vizitációja utáni esztendő  tavaszának egy alkonyatára, amit velük töl-
töltöttél a dunai hajómalomnál. András akkoriban vette bérbe a mal-
mot. Előbb nagyon elhanyagolt állapotban volt, ő  rendbe hozta a sö-
vényből készült malomházat, a megrongálódott vizetlapátoló fakereket. 
Jó lisztet őrölt, sokan hozták hozzá búzájukat, alig gy őzte a munkát. 

Azon az alkonyon különösen sokan várakoztak sorukra, a malom mel-
letti leveles színben abrakoltatták lovaikat, maguk meg beszélgettek, 
tárgyalták a közügyeket vagy éppen alkudoztak egy-egy lóra, szekérre, 
sző lőre vagy marhára. András a legényeivel serényen egy hibásodás 
megjavításán fáradozott, az áttétellel történt valami baj, minek folytán 
a víz által hajott kerék tengelye nem tudta a fels ő  malomkövet forgatni. 

Dél körül állt le a malom, az emberek mégis türelmesen vártak, csak 
egy-két kocsi fordult meg, hogy elmenjen a bíró malmához. A Csíkászó 
partján épített malom tavasszal, amikor a patak megáradt, éjjel-nappal 
működhetett, nyáron, kora ősszel, apadás idején azonban rendszerint 
nem volt elég vize, le kellett állnia. 

Azokban az években volt ez, amikor már Bálint szabó, az öreg Farkas 
János, Erős János és más tehet ősebb polgárok is melléd álltak, vagy 
inkább maguk követelték, sürgették, hogy kérjétek, a király adjon na-
gyobb szabadságjogokat a városnak. Ekkor Káldi György volta bíró, ta-
lán ő  a második, aki nagyobb ítélkezési jogot kapott a várnaggyal szem-
ben. Elértétek már, hogy a városi elöljáróság állította ki az adásvételi 
szerződéseket, hitelesítette a végrendeleteket, képviselte polgáraink érde- 
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keit más városok polgáraival szembeni pörös ügyeikben, a vásár ellen őr-
zése is teljesen a bíró hatáskörébe tartozott. A jószág- és fejvesztési 
ügyekben meg az éjjeli gonosztev ők halálos ítéleteinek kimondásában, 
azonban még a várnagy volt az illetékes, s ez nagy visszaélésekre adott 
lehetőséget, a várnagy nemegyszer lábbal tiporta a város kivívott jogait. 
A hegyvámot a polgároknak maguknak kellett az apátság pincéjébe fu-
varozniuk, a kilencedet azonban a várnagy emberei voltak kötelesek 
begyűjteni, mégis néha ennek behordására is kötelezték a várost, más-
kor meg a mustárusítási jogot korlátozták illetéktelenül. 

Tudták, más városok a királynak vagy földesuraknak tett szolgálataik 
fejében nagyobb szabadságjogokat kaptak, s ez meg is látszotta polgá-
rok jólétének fokozódásában. Nem feledték azonban azt sem, hogy nem-
rég nagyobb mértékben ki voltak téve a várnagy és a jószágigazgatók 
önkényeskedéseinek. Lényegében elégedettek voltak, ha néha sóhajtoz-
va gondoltak is más városok helyzetére. 

Az érseknél, az apátnál, a királynál is segítettél eljárni érdekükben, s 
remélték, elvárták, biztosra vették, hogy szolgálataidat a jöv őben sem 
tagadod meg. 

A hosszú várakozásban b őven jut idejük arra, hogy elbeszélgessenek. 
Azon a tavaszon különösen megáradta Duna vize, kemény tél volt, nagy 
hó esett, s az olvadás megduzzasztotta a folyókat. 

Az idén nyilván megint elönti Zaj olt — mondta egy széles pofa-
csontú, alacsony, fekete fiatalember. A folyóparton állt, öreg, görcsös 
fűzfának vetette hátát, úgy nézte az örvényl ő , fatörzset, gallyat, törme-
léket sodró vizet. 

Talán még Baksafalvát is! — válaszolta egy vele szemben álló, jobb 
oldalt a kajla bajsza fölött régi vágás helye látszott. 

Baksafalvát? — kérdezte az el őbbi, s a vízről mosta sebhelyes arcú 
felé fordította tekintetét. Ekkor érkeztél oda, mindjárt megismerted, Pé-
ter volt, a szűcs, az apja is ezt a mesterséget űzte, emlékeztél rá, az apád 
neki adta el mindig a bőröket. 

Itt minket ki nem önt — mondta halkabban valaki, nem láttad az 
arcát. A kocsik körül verebek csiripelve csipkedték az elszórt szemet. A 
Csíkászó nyugati oldalán, a templomdombtól nem messze, a folyó felé 
ereszked ő  lankáson épített k őházat a bíró Káldi legfiatalabb testvére; 
az új házat szentelted fel, utána gazdagon megvendégeltek, s amikor 
hazaindultál, gondoltad, fordulsz egyet a Duna-parton. igy kerültél a 
malom elő tt várakozók közé. 

Minket nem — hagyta jóvá az el őbbi röviden, észrevette, hogy 
megállsz mellettük. 

Mi jó hírekről beszélnek? — kérdezted t őlük, miután kölcsönösen 
üdvözölték egymást. 

Egy pillanatra összenéztek, aztán a széles pofacsontú fekete fiatalem-
ber szólalt meg először: 

Ez éppen nem nagyon jó — s a folyó felé mutatott. 
Megint árad — nézted az örvényl ő  vizet. Gyors sodrással hullám-

zott előtted, s a túlsó széle benyúlt messze az erd őbe, hogy sejteni sem 
lehetett, milyen széles. Hunyorogva húztad össze a szemed, a nyugodni 
készülő  nap sugarait visszaverte a folyó tükre. —Milyen gyorsan folyik! 

Mosta török se jöhetne át rajta. Az ő  hajóit is elsodorná! — mond-
ta Péter, a sz űcs fia. 
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Csakhogy a török nem onnan jön! — nevetted el magad. Pár kocsi-
val odébb egy pár ökörre alkudoztak. 

A Száva is megáradhatott most! — jegyezte meg a sebhelyes arcú. 
a vöröskői pásztor apja. 

— Vannak odaát is — szólalt meg újra a sz űcs fia —, vannak ott, akik 
a töröknél is törökebbek! 

Többen nevettek. Értették a célzást. Török György meg Szenti-g áni 
András familiárisok támadásaira gondoltak, akik nemegyszer átcswptak 
a szerémségi partra, hogy megdézsmálják a sz ő lőket, pincéket. 

Ezt az alkalmat se akartad elszalasztani, hogy ne szólj nekik a város-
falak vagy legalább egy sánc megépítésének fontosságáról. 

Nem kell ahhoz Duna, magunk is védekezhetünk ellenük! 
Közelebb léptél hozzájuk, helyet engedtek, többen is felétek figyeltek, 

a távolibbak indultak, hogy jobban hallj anak. Tisztelettudóan elhallgat-
tak, várták, hogy folytasd, hogy kifejtsd, mire gondolsz. De voltak, akik 
anélkül is tudták. Az alkudozók is közelebb húzódtak. — A falakra gon-
dol megint a plébános úr? 

Erős János, a jómódú gazda mondta ezt, aki ekkor lépett a csoport-
hoz. Lábán könnyű  csizma, inge fölött bárányb őr ködmön. 
đ  jól ismerte szándékodat. Évekkel el őbb, amikor szóba jött a falak 

megépítésének fontossága, amikor a polgárok közül is többen támogatták 
a gondolatot, Erős János akkor szembehelyezkedett veled, s a várnagy 
pártjára állt. 

Azóta, különösen, mióta a vámszed őkkel meggyűlt a baja, siet segí-
teni minden olyan kezdeményezést, ami a város önállóságát fokozná. A 
saját kárán győződött meg ennek el őnyérő l. 

— A falakra? — kérdezte a sz űcs fia. 
Arra bizony — néztél körül sóhajtva —, ha azt a javaslatunkat a 

tanács akkor elfogadja, ma nem kellene tartanunk a rablók és más kó-
borlók támadásaitól. De hát az emberek sokszor nem akarják maguknak 
a jót. — Hallgattak, feddést éreztek szavaidban, amit a plébánostól meg 
kell hallgatni. — Azt mondták, hogy drága, hogy sok pénzbe kerül, rop-
pant munka csak a megépítése, s aztán még minden évben fizetniink 
kellene az őröket! Minek ez nekünk?, kérdezték, megvéd minket a vár-
nаgy az ő  embereivel, nem kellenek külön kapu őrök. Meg mindent ki-
találtak, némelyek már nem is a falak ellen szavaltak, hanem egyenesen 
énellenem bujtogattak, mintha én valami nagyon szörny ű  rosszat akar-
nék a városnak — talán mert a házszentelési lakomán a szokottnál több 
bort ittál, megoldódott a nyelved, s mit sem tör ődve vele, hogy a Duna-
parton állsz, a búzás zsákokkal megrakott kocsik, lovak meg ökrök kö-
zött, a gazdáiknak, a gazdáik szolgáinak lelkesen magyarázni kezdted, 
micsoda nagy hibát követtek el, amikor nem tették magukévá a városfal 
megépítésének tervét. — Nem lett volna olyan nagy robot, amit ez a 
város el nem bírt volna! Ha őseink robotoltak másnak, mi mosta saját 
érdekünkben, saját maguknak nem tudnánk ezt megtenni?! S az őrök 
fizetése? Micsoda nevetséges ellenérv volt az is! Egy ilyen város azt 
könnyen kifizethetné. S a haszon, ami abból származott volna, sokkal 
nagyobb lenne, mint az áldozat, amit megtagadtunk. Megtudtuk már 
mindennek pontosan az árát. Olyan nagy városban, mint Pozsony, egy 
katona évi zsoldja 38 forint, mégsem sajnálnak huszonötöt tartani, hogy 
kapuikat őrizzék, hogy nyugodt lehessen az álmuk, biztonságban a jó- 
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száguk. Nekünk kevesebbet kellene fizetnünk, nem is lenne szükség eny-
nyi katonára, s ahol ily sok ezer köböl bor terem, sajnálhatjuk akkor azt 
a néhány forintot? 

Nem fékezted magad, hagytad, hogy magával ragadjon a szenvedély, 
noha nem tartottad ezt okosnak, prédikációidat el őbb mindig jól átgon-
doltad, példáidat gondosan válogattad össze, hogy a kívánt hatást érd el 
velük. Most nem válogattad szavaidat. Csak amikor elhallgattál, akkor 
döbbentél rá erre. A bor, sokat ittam — magyaráztad magadban, s bó-
logattál hozzá. Aztán körülhordoztad tekinteted az arcokon, kutattad, 
milyen érzést váltottak ki szavaid, nem sért ődtek-e meg, nem voltál-e 
goromba, bosszúszomjas. 

Elégedett lehettél: megillet ődve, nyugodtan hallgattak. Amíg beszél-
tél, senki el nem hagyta a csoportot, szótlanul álltak körül. Az arcokon 
az ellenszenv legkisebb jelét se vehetted észre. Tovább er ősödött benned 
az elhivatottság érzése: a feladatot, aminek a teljesítésére kiválasztottál, 
még nagyobb áldozattal, még több lemondással és elszántsággal kell vé-
gezned. 

Nem kételkedhettél benne: olyan jel volt ez, ami csak t őle származ-
hatott, s ami csak meger ősített hitedben. 

Na mindjárt kész lesz — hallottad távolabbról, a part szegélyér ől 
András molnár hangját. Amíg te beszéltél, ő  a malom belsejében dol-
gozott, kopácsolt, nem tudott az ottlétedr ől. 

Mindenki felé fordult, örülniük kellett, hogy hamarosan megjavítják 
a malmot, mégis rosszallást véltél tekintetükben látni, mintha haragud-
nának Andrásra, amiért megtörte a csöndet. 

Jól van, András — nyugtattad meg —, csak iparkodjatok! 
Nem telt el sok idő . Ahogy a molnár visszament a malom belsejébe, 

megindulta kerék, hallatszotta lapátok kelepelése. Az arcok felvidul-
tak, .élénkülő  zsongás hallatszott, de félbeszakította Er ős János hangja: 

Mondod, atyám Pozsonyban harmincnyolc forint egy zsoldos évi 
bére, bezzeg a péterváradiaknál tízet, ha kapnak. Meg köpönyeget még. 

Mögötte állt és helyesl ően bólogatott szavaihoz egy csontos arcú, kucs-
más öreg. 

A vízimalom megint elhallgatott, megszűnt a kerekek kelepelése. Vár-
ni kell még, nem sikerült a javítás. 

Tízet? — kérdezte egy beesett arcú, az öreg Farkas János bérese. 
Az erdőben hangos károgással röppentek föl a megriasztott varjak. 

Tízet ám! 
A várban szolgáló katonáknak? — kételkedett egy bajszos öreg, aki 

a Mogyorósi faluból jött. 
Azoknak, azoknak — bizonygatta Erős János, aztán még folytat-

ta: — De most, hogy megint Maróti lett a bán, már amióta a király a 
despotától átvette Nándorfehérvárit, s a mi urunkat nevezte ki els ő  
főkapitánynak, most talán megint próbálkozhatnánk azokkal a falak-
kal. A veszedelem immár közeledik, mindenki láthatja, itt vannak a me-
nekültek, könnyen mi is sorsukra juthatunk! — mondta emelt hangon, 
s ez ellen mintha mindannyian tiltakozni akartak volna, halk zsongás 
hullámzott végiga csoporton, közben újra megindulta malom, hallat-
szott a kelepelés, de Er ős János folytatta, magas alakja, jóindulatról 
tanúskodó, okos tekintete tekintélyt kölcsönzött neki a többiek el őtt: — 
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Beszéltünk már róla, hogy e1 kellene mennünk hozzá, virágzanak a gyü-
mölcsfák, a sz ő lő  rügyeibő l is sejthetjük, hogy szép termésünk lesz. 

Jaj, korai még a jóslat — a sz űcs fia nem állta meg, hogy közbe 
ne szóljon. 

Hányféle veszedelem fenyegeti, le is fagyhat még — sántikált kö-
zelebb egy másik, egy éve majdnem agyonrúgta a lova. 

Nos, a bánnak is érdeke lehet, hogy meger ősítsük városunkat, de 
a mi gondunk még inkább, hogy édes hazánk békéjét biztosítsuk. Hát 
mondom, ha elmennénk hozzá, elmondanánk, hogyan szeretnénk hozzá-
járulni hazánk megvédéséhez, gondolom, neki nem lenne kifogása. S ha 
ebben egyetértettünk vele, akkor végre talán meg tudunk egyezni a ti-
zed dolgában is. Ne meséljem, tudjátok, hogy jártam én azokkal a firen-
zeikkel, amikor álnok módon megfúratták a kádjaimat, hogy rámfog-
hassák, a törköly alá rejtettem a sz ő lőt; nahát, azóta elegem van bel őlük, 
most már csakugyan ki kellene járnunk, akármekkora árat fizetünk is 
érte, csak el kell érnünk, hogy ne portánként, hanem egy összegben fi-
zessük a cenzust. Jobban járnánk, több maradna nekünk. Mi kifizetjük 
az évi összeget, s ami marad, az a miénk, ahhoz senkinek semmi köze. 
Nekem ne jöjjenek többé a pincémbe a decimátorok az akolófával! 

Ebben már egyszer megállapodtunk — mondták többen is félhango-
san. 

A bán urunk most meg fogja érteni, hogy a falak megépítése nagy 
áldozatot követel t őlünk, mi ezt vállaljuk, de az ő  megértésére is szá-
mítunk; az el őnyöket, amik a cenzus egy összegben való fizetéséb ől szár-
maznak, nem az egyéni gazdagodásunkra akarjuk fordítani, hanem a kö-
zösség céljaira. fgy kellene hasznosan összekötni ezt a két dolgot. Mit 
szól ehhez, tisztelend ő  atyám? 

Meglepett az az odaadás és igyekezet, amivel Jánosa gondolatait ki-
fejtette. Nem tudtál, mit hozzáadni, mintha a te szavaiddal mondta vol-
na el. Annyira a te szájad íze szerint beszélt, hogy szinte már gyanús-
nak találtad, hihetetlennek, hogy ennyire megváltozott, noha tudtad, 
hogy a tizedbérl őktől ugyancsak megszenvedett, amit t őlük elszenvedett, 
azt a kíméletlenséget nem fogja elfeledni. 

Nézted a durva vászoningben és darócnadrágban mögötte álló szolgá-
lóz át, aki az els ők között kezdett járnia testvérek össze] öveteleire, még 
Farkas szolgája hozta magával. 

Azt hallottam, a király is erre jár — mondtad —, a bíróval egy 
küldöttséget meneszthetnénk hozzá, hátha meghallgatná kérésünket — 
mondtad, de aztán elhallgattál, mintha megbántad volna, hogy ezt ja-
vasoltad. 

A bírót? — kérdezte a szűcs fia. A malom megint leállt. 
A bírót elküldhetjük. Káldi uram is az én véleményemen van —

lépett előre Erős János. 
Kutatóan néztél körül az arcokon, arra gondoltál, attól tartottál, hogy 

itt áll valahol a várnagy vagy az alvárnagy valamelyik szolgája is, 
aki mindenről tudathatja urát, még miel őtt bármihez is hozzáfogtok. 
Emlékeztél még Hosszúbácsi Benedek kellemetlen látogatására, amikor 
az iskolaépítés miatt keresett fel. Valójában meg akar fenyegetni, ne-
hogy olyasmire buzdítsd a polgárokat, amivel az ő  várnagyi hatalma, 
tekintélye csorbulna. 

Nem akarok szemrehányást tenni a túlzott el ővigyázatosság miatt. Ha 
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az ember valamit el akar érni, akkor ügyeljen rá, saját tapintatlanságá-
val ne ártson legalább. Lesz úgyis elég ellensége, akit le kell gy őznie, 
miért nehezítse helyzetét még maga is. 

Legjobb lesz, ha majd nála beszélgetünk — mondtad, a nap már 
leáldozóban volta túloldali erd ők fáinak még alig zöldül ő  koronái fö-
lött. 

A malom újra megindult, most mintha vidámabb lett volna a kelepe-
lése. Följött András molnár is a belsejéb ől. Megizzadta munkában, tö-
rölgette arcáról a verejtéket. 

Nézted a lisztporos ingét, haját, közben azon töprengtél, okos volt-e 
javasolni, hagy forduljatok egyenesen a királyhoz. 'Tudtad, hogy az ősz-
szel még Nándorfehérváron és környékén tartózkodott. Aztán azt me-
sélték, hogy miután a törökök elfoglalták Galambóc várát, új várat 
építtet vele szemben a Duna északi oldalán, onnan készül nagy táma-
dásra a pogány ellen, úgy akarja visszafoglalni Galambócot. 

Jó lesz ez, hogy most akarunk a királyhoz menni? — fordultál Er ős 
Jánoshoz. 

Mért ne lenne jó? 
Gondolod, fogad bennünket? 

— Káldi uramat bizonyosan. 
Azt rebesgetik, a pogány megint nagy hadjáratra készül. Zsigmond 

királyunk mosta védelemmel lehet elfoglalva. Illik-e, hogy a mi ügye-
inkkel zaklassuk? — nem titkolhattad kételyeidet. 

Erős János pár pillanatig maga elé nézve gondolkozott, csak aztán vá-
laszolt: 

De hiszen, amit mi akarunk, az is éppen a védelmet szolgálná! Ezt 
magyaráznánk meg neki. Azért akarjuk meger ősíteni város ІІ nkat, azért 
kérjük hozzájárulását, hogy sikeresebben elháríthassuk a közeled ő  ve-
szedelmet. Hallottam én is, hogy Szerémség ellen indul a pogány. Azok 
a génuai keresked ők, akik a Dunán jöttek föl a Fekete-tengerr ő l, a hajó-
sok valami betegségbe estek, azért kellett itt megállniuk, nahát, azok 
is errő l meséltek. 

Ez igaz, csakhogy a királynak most az új várhoz, Szent László vá-
rának megépítéséhez kell a pénz meg a munka is. Attól félek, a mi ké-
résünk iránt nem tanúsítana nagy megértést. Különösen, ha a várnagy 
már előbb bevádol bennünket urunknál. 

A várnagy? Ezt meg kell el őznünk. Igazad van, atyám. Legel őbb 
urunkhoz kell mennünk! Tőlünk tudja meg, mi a szándékunk, ne a 
várnagy árulkodásából. 

Akkor ezt beszéljük meg legel őbb — néztél vissza Andrásra. 
Indulhatunk emberek — állt ki a molnára malom bejáratához, on-

fan vette szemügyre, hány kocsi áll, várakozik a sorra. 
Öt halász jött nyugat fel ő l a part mellett, egy hatalmas vizát fogtak. 

Mindenki erre figyelt. A hálóban még jócskán akadt harcsa, keszeg meg 
más paraszthal, de ezekkel nem tör ődtek. A malomtól nem messze kö-
tötték ki csónakjukat. 

A bírónál? 
Indultál hazafelé, de a sz űcs fiának kérdése megállított. Mintha azt 

akarta volna mondani, hogy ez nem lesz jó, a bíróban nem kell nagyon 
megbízni. 

Miért? — fordultál vissza. 
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Ne kételkedjetek hűségében — tette csíp őre kezét Er ős János —, 
én a szavamat adom, hogy ő  nem hágy cserben bennünket. Jól tudja, 
hogy amit velem elkövettek tegnap, holnap vele is megtehetik a deci-
mátorok. A velencei Bardi vagy Alberti emberei egyikünkkel se lesznek 
elnézőek. Visszaéléseikkel csak úgy tudunk szembeszállni, ha valameny-
nyien összefogunk. S biztosak lehettek benne, városunk minden polgára 
tudja ezt ma már! 

Mégse bizakodjunk el — intetted óvatosságra. Még egyszer végig-
néztél az arcokon. Távolabb, a folyó felé el őbb Hosszúbácsi már ismert 
szolgáját vélted felfedezni. Nem azért hallgatózik-e, hogy reggel vagy 
még az este mindent elmondjon urának? — villant át agyadon. Megint 
odanéztél, ahol el őbb látni vélted. Most nem állt ott senki. A sötét s ű-
rűbb lett, nehezebben tudtad kiismerni az arcokat. 

A bíró hűségéért én jótállok — ismételte Er ős János. Aztán ahogy 
hazafelé indultál, intett béresének, hogy maradjon a kosinál, ő  meg 
elkísért egy darabon, hogy megbeszéljétek, reggel mikor és kivel men-
jetek a bíróhoz. 

Akkor vámmentes lesz a fagerenda, a mész, a zsindely — mondta 
Péter, a szűcs fia. Házat akart építeni. 

Meg a szőlőkaró is! — lépett utánatok a sebhelyes arcú. —Arról 
meg ne feledkezzünk! — s föltolta homlokáról a vedlett kucsmáját. Alig 
tettetek öt-hat lépést a csoporttól, még el sem értétek a kocsisor végét, 
amikor szokatlan moraj, mozgolódás ébresztette fel kíváncsiságtokit. 
Visszafordultatok, hogy lássátok, mi váltotta ki a hangos feleselést. 

Már pedig tudjátok meg, hogy a várnagy úr ezt nem fogja meg-
engedni! 

Nem-e?! 
Nézd csak, micsoda h ős lett! 

— Eddig nem mertél megszólalni! 
Jó, jó, majd meglátjuk, hogy ki nevet a végén! — válaszolta fe-

nyegetőzve Hosszúbácsi szolgája a gúnyos megjegyzésekre. 
Csönd lett erre. Egy repedezett kérg ű  öreg szilfa mögött álltatok, nem 

tértetek vissza, onnan figyeltétek, mi fog történni. 
Holnap megjelenik a várnagy úr, ha sorra kérdez benneteket, hogy 

micsoda hűtlenségre szövetkeztek ellene, akkor, akkor látjuk majd meg, 
melyiktele az a nagy h ős! 

Már holnap? — kérdezte egy félénk hang. 
Egy-két pillanatig senki sem válaszolt. 

Nézzük, melyiktele lesz a h ős — lépett bátrabban el őre a várnagy 
szolgája. 

Ha van köztük árulkodó, az nem mulasztja el az alkalmat, szolgála-
taiért méltán számíthat a várnagy hálájára, gondoltad, s feszült figye-
lemmel vártad a folytatást. Lesz-e, aki a fenyegetés ellenére is szembe-
száll a hatalom emberével. 

Mi az? Ilyen sokan vagytok? — gúnyolódott tovább. —Máris oda 
a bátorságod? 

Attól te ne félj ! Mire kell, majd visszatér. Csak j öj j ön a várnagy, 
megmondjuk mi neki is, amit akarunk! — fületlen Kelemen mondta 
ezt, egy féltelkes gazda, a Poszogó szélén állta háza. 
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— Nos, ha még ez is így ki mert állni — mondtad. Kelemennek va-
lami tehénlopási ügy miatt szüksége lett volna a várnagy pártfogására, 
amire ezután bajosan számíthat. 

Örültél, hogy felismerték végre, mennyire a saját érdekük, hogy küzd-
jenek a város önállóságáért; egyben neked is el őnyöd származott eb-
ből, remélted, hogy függetlenebbé válhatsz az érsekt ől, a főesperestől, az 
apáttól, s szabadabban terjesztheted. bátrabban hirdetheted Krisztus 
igaz tanítását. 

Nem kellett-e akkor érezned, hogy h űségesek hozzád, hogy becsülete-
sek, megbíznak benned, számíthatsz rájuk akkor is, ha áldozatvállalást 
követelsz tőlük .. . 
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légpör és varázslat 
MOLNÁR CS. ATTILA 

ETfJD IBOLYASZÍNBEN 

A csodálatos kis tér sarkán a hatalmas konyha üregeit és középtérsé-
geit elönti hirtelen a homály vize. Ebben a közegben úszik az Öreg-
asszony, ebben a Leánya, a Fest őművész, a Pislogószemű , és ebben úszik 
a Mutató is. 

Ma nagyon hideg idő  volt — állapította meg az Öregasszony, és 
odaül a vaskályha tövébe, hogy melegítené egykori szerelmét ől kiszá-
radt csontjait. 

Raktam rá szenet eleget — szólta Lánya a homály túlsó sarkából. 
A Festőművész ezt mondja: 

Jönnek majd a havas téli napok nemsokára. Még most, igaz, eléggé 
tiszták a színek, áttetsz ő , kristályosa leveg ő  .. . 

A Pislogószemű  a lába közül, a piszkos betonpadlózatról emeli szájához 
a sörös palackot, megbugyogtatja, és ő  is megszólal: 

A szomszédom elhordozza a kerítésemet. Már évek óta elhordozza, 
de nem baj .. . 

Az est mind gyakoribb hullámverésével már-már teljesen elönti a ha-
talmas konyhát. 

A Mutogató ember szeretne beszélni most, a karja úgy leng-lobog, 
akár a tűz lángja. Még egyetlen szó nem perdül le nyelvér ől. 

Ajtó nyílik, és belép a Kisleány. 
Odanézek, a világosabb ajtókeretben, mint valami jelenéses Madonna 

áll ott a Kisanya karjaiba zárt gyermekével. De csak egy pillanatig ma-
rad mozdulatlan ez a kép. A második pillanatban megelevenedik, be-
jön, a nevét Máriának tudom. Megáll a konyhatérség kell ős közepén, és 
máris lenge lényét fölpuhintja a közeg légköre. 

De szép babád van, Mária — szól az Öregasszony, és vár. 
'Szép? 

A kicsi Asszony hatalmas kaucsukbabát szorongat. Err ől kérdezett. A 
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baba haja egybefolyik Mária hajával, a baba lába egészen Mária térdét 
tapossa. 

Hatalmas jelképjáték. 
A kaucsukhas föl van metszve szakszer űen, a megmaradt ovális lyu-

kon át kivillannak a gumiszalagok. Legels ő  pillantásra olyanok, mint 
valami fehérkés, nagy test ű  hernyók előtekeredése a hasüreg titkos út-
vesztő ibő l. 

Szép a babám igazán? — kérdezi most bizalommal a kis Asszonyka. 
Nagyon szép. 
Igazából mondja? 
Mit parancsolsz? 
Egy pálinkát — feleli bizonytalanul, és le akarna ülni. Látni jól, 

hogy járása imbolygó, akárha csónakban vagy vonatban lépkedne. 
Hol vetted ezt a nagy babát ugyan? — kérdezi az Asszony Lánya. 
Kaptam. 
Megdolgoztál érte? 
Meg. 

Villanyt akarnak gyújtani, de a Fest őművész, a Mutogató ember meg 
én ellenezzük. Igen jól megvagyunk így is -- gondoljuk, és rövid ciga-
rettára gyújtunk mindhárman. A dohányrudacska végéb ől a fölreppenő  
füstcérna olyan, akár a lélek testetlen teste. Fehéres is, szárnyai is le-
hetnek. 

Mária arcát most már egyáltalában nem látni. 
Nem látni rajta az átváltozást, nem látni a pírt, az esetleges torzulá-

sokat. 
Még áll egy kicsit tétován. 
Újabb kérdező  felé fordul. 

Talán az ágyban dolgoztál meg a babádért? 
Apróka szusszanások árulkodnak arról, hogy Mária restelkedik. Olyan 

éppen, mintha a fél óra el őtti nász hangjait ismételné. Aki tizenhét éves, 
az megteheti. 

A légkör telített, bever a toronyóra, a füst kékje-fehérje pókhálóként 
ragad föl a plafonra. 

Mária most is a babáját szorongatja. 
Mindannyian várakozunk megfeszülve, de Mária nem felel. 
Kifordul, és távozik. 
Abban a pillanatban a csodálatos kis tér sarkán a hatalmas konyhát 

egyszeriben elönti a hirtelen-fénytenger. 
A vallatásnak, vallomástételnek vége szakad. 
Valaki, talán a Fest ő , talán a Pislogószemű  vagy a Mutogató ember 

fölkattintotta a villanyt. 
És itt belül oda a varázslat. 
Kint viszont a templomtorony alumíniumfény ű  síkjára fölkúsznak a 

túlvilágiak. Sorba egymás után csimpaszkodnak föl, olyanok innen 
alantról, akár a dús sz ő lőfürtök áttetsz ő  kocsonyaemberei. 
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VARÁZSVÍZ 

A csillagforma kis térbe hét utca torkollik. Akár valami vízgy űjtő  
tóba, ömlenek ide az apróka utcapatakok. 

Alkonyattájt megélénkül a forgalom, egyik utca véredényéb ől a má-
sik utca torkába áramlanak az emberek, látszatra igen fontos céljaik 
után futván, ám tudván tudom, vagy inkább csak sejtem, hogy majd 
mindegyikük talmi, mulandó örömöket hajszolna... 

Ablaküvegem kett ős tükrén át mindezt jól megfigyelhetem. 
Valóságos kicsike, nyitott színház. számomra ez a hét utcát magába 

foglaló, magába kever ő-örvényéltet ő  terecske. 
A csillag partjain szinte minden ház naphomlokzatú, a kapukon itt-

ott még látni a régi-régi vaskoppantyúkat, vagy a rézkoppantókat. Fönt 
a házhomlokokon sugárkéveszerűen törnek a magasba a szögezett lécek 
egy ovális deszkasíkból kitörve; fölül sokkal rövidebbek, alul az ablakok 
szemvilága, szemöldöke irányába sokkal hosszabbak. 

Jól megfigyelhetem ablaküvegem kett ős vásznára ügyelve a házak 
és lakóik különéletét. 

Ma dél óta várom Kurfis barátnémet, valamikor együtt jártunk isko-
lába, később egyetemre, egy tanintézetben tanítottunk matematikát. 
Addig is figyelgethetem az említett kis tér örökké változó, örökké más 
arculatát. 

Becsöngetnek. 
No végre! — gondolom bizakodva, összetörve az unalom b űvösnek 

mondott üveggolyóját; no végre! 
Hoz majd egy kicsi dobozt, abban egy kisebbet elrejtve, s abban egy 

pindurka számológépet. Vagy ilyesmit. Ezek a Kurfis barátném bohóc-
kodásai közé tartoznak. Ebben igen választékos, mondhatnám úgy is, 
hogy fantáziája kimeríthetetlen. 

Vajon mivel lep most meg? 
Ezek a valamikori szilaj-szépnek mondott lovacskák most már csak 

lassan, nagyon lassan és nagyon billentgetve visznek el a nagykapuig. 
A térd- és a bokaforgók egymáshoz igazodni nem akaró kétfajta tenge-
lye szilánkélés nyilallásokat küldözget valamiféle idegcérnákon át a 
gerincközpontba. 

Látom, az idő  megfelelő , eléggé enyhe, bár rongyfelh ők falkái legelik 
a napot. 

Föltépem a kaput, — Fanni! — kiáltom, Kurfist akarván mondani. 
A vízhordólány csak állong, kétfel ől két hatalmas vödör vízzel. Lá-

tom, ráncol a keze b őre erősen, látom, pindurka hullámokat vet a ki-
dudorodó érfolyosók kékes-lila pókhálói fölött. 

A bőr egészen szürke, öregke padlások porára emlékeztet. Ilyen baráz-
dált arcán, ilyen lábaszásán, markoló kezefején. 

Kezitcsókolom — szól hátra ötven éve megszokott reszel őhangján. 
— Hoztam a vizet. Meghoztam... 

Némi lihegések szünetjeleiben közli vélem mindazt, félrelépek, meg-
billenek az egyik paralízist ől támadott oszlopocskám, az egykori jó lo-
vam irányába, hogy beférhessen a kapu sz űk száján. 

„Adj' isten jó napot" —akarnám mondania vizeslánynak, aki szegé-
nyes ruházatában igen megszaggatott, furcsa, hetvenedik évtizedében is 
különleges teremtés. 

Nagyságos — fordul felém —, azt álmodtam tegnap éjjel, hogy a 
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šarki kútból bor bugyogott, sugarában békák, kígyok, férgek. Egyik 
nyálkás emberi hangon azt mondta: „Ne hurcold te Fanni többet a bort, 
úgyis vizet vinnél helyette a Nagyságosnak ..." 

Cifra egy álma lehetett ennek a vízhordólánynak, mi tagadás. Az 
értelmét szeretném megfejteni. Nem álma értelmét, hanem meséje cél-
zatát. 

Vajon mit akarhat t őlem a Kurfis? 
Látom, billegve járt, kacsamódra, mintha egyik lába sokkalta rövi-

debb volna. Akár az enyém. Talán ezért is rokonszenves éppen. 
Nagyságos, hová tegyem a vizét? — lihegi. 

„Miféle vizemet?" — kérdezném, mint ahogyan már számtalan eset-
ben kérdeztem volna évtizedek láncolatán át hetente kétszer. 

Bevallom, kicsit csalódtam, hogy nem a Kurfis csöngetett. Vajon mit 
akarhat tő lem távollétével? 

Az említett kis téren él egy kénes viz ű , vascsöves-kedveske folyóskút. 
Csobog, akár valami, a hegyszorosok közé szorosan bemenekült, jóíz ű  
forrás. 

Alig él már manapság, alácsorgó vízbotocskája egyre vékonyabbá vá-
lik. Évtizedek óta figyelem. Egyre lustábban, egyre fáradtabban, s attól 
félek, hogy egy nap — én már azt mondanám, hogy nem fontos az se, 
ha meg-, vagy meg se érem —, egy hajnali órán talán, vagy éppen az 
éjszaka hűvösséges köpenyege alatt egyszerre cérnaszállá változik, majd 
elapad, meghal... 

Látom, hogy a billeg ő  Fanni-hozta víz mennyire sárga, kénzománcra 
emlékeztető . Ha gyufát lobbantanék, talán ha gyufát lobbantanék, láng-
nyelvek lobognának elő  a fényredőnyös, apróka hullámokat vet ő  vízfe-
lület fölébői. 

Varázsvíz — gondolom megtorpanva mára lépcs őkön fölfelé. 
Mit ebédeltél ma? — kérdezem, hangomban kíváncsiság, beszélget-

nivágyás szándéka. 
Hogy mit ebédeltem? Mit is? — kérdezi most már inkább önmagá-

tól, mint tő lem. 
Nem felel, a konyhámban még lobog a gázláng lilán-kéken, Fanni 

pedig távozik. 
Úgy megy el, akár az emlék szárnya villan el lefekvés el őtt. 
Lehet, hogy csontlevest evett. 
S rádöbbenek arra, hogy a vízhordólány neve nem is Fanni, hanem 

éppen Kurfis barátnémé, csak valamit ől, talán a nagy, es őt hozó lég-
nyomástól nem ismertem föl. 

„Él-e még az Árgus testvéred?", kérdezném most már utólag, sajnál-
kozván az elmulasztottak fölött. Árgus testvéred, akit nem láttam vagy 
három évtizede, s aki azel őtt megkérte a kezem. 

Futván futunk az öregség el ől — gondolom ismét magános, magára 
maradott tanítón ő-észjárásommal —, futunk, szaladunk, bár az nyilván-
valóan igen gyorsan jár, hiszen a kelleténél sokkal gyorsabban ér szinte 
valamennyiünket utol. 

A kis tér fölött es őfelhők gyülekeznek szilvakéken, s ekkor berren 
föl másodszor a cseng ő . 

Kicsoszogok, hát ismét egy vízhordóleány. 
Karjaiban kétoldalt éppolyan kénszín ű  a víz, akár előbbi látogatóm 

csöbreiben. 
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Van már vizem, hoztak — mondom szelíden. 
Van már? —Hangjában csodálkozás, kétely. 

— Akarsz egy pálinkát? 
Csak ácsorog megrettenve, majd eléje hozom, kezébe adom a kicsi 

poharat. 
Rádöbbenek, hogy a fizikai munkát végz ők torka-ínye mindenkor kí-

vánja a szeszt. 
A harmadik csöngetés Kurfisné kezét ő l származhat — gondolom meg-

nyugodva.  
Valaki ismeretlen vízhordólány ajtóm keretében. 

Kurfisné vagyok — szól, és áhítattal öreg mellemre borul. 

VЕGZETES ÖREGKOR 

Megösmerkedtem egyszer egy emberrel, a m űlábúval. 
Egy félarasznyi csont hiányzotta lábából, éppúgy, mint az enyémb ő l 

hiányzik. Gondoltam, ő  irodába jár, én meg egyszerű  sző lőmívelő  va-
gyok, de van mégis közös vonás az életünkben: a sántaságunk. 

Fölmegyek hozzá hát, mondom, segítsen nagy bajomban, hiszen láthat-
ja, elesett vagyok, s kihez forduljak ;  ha nem hozzá? A rosszlábúak bár 
tartsanak össze .. . 

Akkor ezen rettenetesen fölfortyant, de, hogy mutassa, ő  mégis jó em-
ber, íróasztalának síkvize fölül kiszólt: 

Ha karod, odaadhatom a m űlábamat. Űgyis kicserélem, a régire 
már nincsen szükségem ... használd egészséggel. 

Elfogadtam, ha nem ád mást, ez is megteszi. 
Akár a meztelen csiga, úgy élek. Se házam, se vagyonom.  
Magam vagyok egy elátkozott sz ő lőben, messze a várostól, olyannyira 

magam ott a téli-nyári sivárságban, akár az árva veréb a faágakon. 
Annak sincsen kivel beszélnie. 
A sző lősgazda lejön néha, pattog, dirigál; hogy kapálj, permetezz, kacs-

csazz. Mutatom neki a falábamat, lekapcsolom, mondom, kímélni kellene 
magamat, hiszen te is tudhatod, te is sánta vagy. 

Nem vagyok én kíváncsi a műlábadra. Ismerem jól, hiszen t őlem 
kaptad — jelenti ki g őggel és megvetéssel. 

Csak befordultam a kunyhómba, ággal jól megtömtem a sparherdet, s 
füstölődtem ott najnalig, minta kolbász. Könnyekkel, keser űséggel átáz-
tatva eddigi életem folyása fölött. 

Ezen az elátkozott helyen örülök a madaraknak, a néha arra röpül ők-
nek. Morzsát szórok a kinti asztalra nekik, hadd hívják a testvéreiket is. 

Kis madárfejemben megfordult már az a gondolat is, hogy nem mu-
száj nekem ennél a gazdánál maradni az id ők végezetéig. 

Öreg is vagyok eléggé, érett a gödörre. 
Ha filmet néznél, láthatnád, hogy az els ő  képsorban összezsugorodva-

görbedve heverek nyomortanyám novemberhideg tákolmányán, rothadó 
és elrohasztó kig őzölgésben. A talajvíz föl-fölnyúl értem, egész fekhe-
lyem benne lebeg. Embert nem látni, nem érezni itt. 

Másodszor decemberi kivilágításban, napreflektor sugarában, a városi 
parkban. Acsavargósegg-koptatta padon, a szök őkúthoz közel telepszek 
le, s hallgatom a régi-régi térzenét, a rezesbanda villogó hangszereib ő l 
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előbodorodó, csodálatosan pattogó ritmust. Hajam egyben ől a szakállam-
mal. A sűrített nyomor és szenny alkoholketrecéb ől átnyújtanám mg 
kezem az élők felé. 

Van, aki cigarettát dugdos kocsonyás ajkaim közé. 
Az utolsó képben már kocsmaküszöbön heverek, gerincemen a grá-

dicsok számtalan hullámvetése. 
Az elkövetkez ő  vagy az azután következ ő  gyilkos éjszaka hirtelen ki-

végez, tudom. 
Alkoholbilincsben üvöltözök majd a házak küszöbén. 
Senki be nem enged. 
Az éjszakától még hidegebb hajnal végez majd velem. 
Lassan hűlök majd ki, akár a hóra kitett leves, aztán olyan leszek, 

mint a kocsonyában a csont. 
Acélos, fekete, mulandó. 

KERÍTÉSEN INNEN 

Az öregember a Tél utca akácos-kanyargós folyójának partján lakott 
még életében, de halála után sem költözködött el megkínzott szelleme 
innen. 

Úgy tűnik csakugyan, hogy még testi valóságában sem volt könny ű  
odahagyni a Tél utcát az idevaló neszekkel, nádkalapos hajlékaival, ma-
daraival, az alacsony felh őként hömpölyg ő  galambáradatával, örökmoz-
gó gyerekseregével... 

Lélekkorában most a többi szellemtestvérének tenyerét markolássza 
kitartó és megtántoríthatatlan szorgalommal, 

és tragacsot tologat ott is szüntelenül, 
és súlytalan zsákokkal föltornyosított tragacsot tologat szünet nélkül 

a nem evilági utcák járatán is szüntelen, egyre .. . 
Csakúgy csinálja ott is, mint amikor fizikai valóságában cselekedte a 

sárfröccsös járdák szalagszegélyén, kicsi járgánya sajtnyi kereke alatt 
be-behajlik a flaszter, hullámot vet a f ű , vajassá változik a földút. 

Az Öregember, úgy sejtem, voltlegény lévén többet, sokkal többet 
tudhat immár az életnek elrejtett titkairól, mint bárki halandó. 

Vasárnap hajnalán faragott kapuja kulcslyukában kis cédula havazott, 
akár valami angyali kulcs, valami üzenet. 

Az Öregember megmosakodott, reggelire evett szalonnát, kenyeret, 
hagymát, elmesélte furcsa álmát Sátán kutyának, aztán odacsoszogott a 
kapuhoz, rágyújtott, kénes füstkúpot fújt, sóhajtott, majd kihúzta az 
üzenetet. 

„Tegnap, miután leereszkedett az este, ezt én akkor a szilvaszínre 
kékült templomtorony árnyékának véltem. Ebben az órában, amikor jött 
a háztetők teraszvárait megcsapdosó sötétség, jött ama villany-pillogású 
a nagydunnával — gondoltam üzenek érted. Gyere" 

A kutya kézen nyalta az öregembert, ő  pedig átszólta kerítésen: 
Kóró úr, nézze már, kaptam egy röpcédulát! 
Micsodát? 
Jöjjön, olvassa. 

Kóró úr, a napszámos, teker el őbb egy cigarettát, összenyálazza, majd 
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odasompolyog a kerítéshez. Az Öregember lobogtatja zsebkend őnyi le-
velét, akár valami kis zászlóval hívogatná a napszámost. 

Ezen nincs üzenet — jelenti ki, és köp. 
Nincs? Mit akar engem félrevezetni? — szögezi mellének védekezve 

is, ellenségeskedően is. 
Üres papírlap. Biztosan a gyerekek incselkednek... 

A kutya hatalmas farka feketerókaként csapkolódik ide-oda mérhe-
tetlen izgalmában, akárha nagyon nagy szél tört volna rájuk. 

Máskor majd — recseg az Öregember —, máskor majd jobban meg-
nézi. Maga hazudós .. . 

Egy hét múltán újfent cédulát talált. 
Most már a hívás sokkal határozottabb volt. 

Látja-e a bet űket, szomszéd? — szólt át a kerítésen. 
Nem. Hiába is meresztgeti a szemét, nincs azon semmi írás. Több 

szeszt ivott az este, azért látja. 
S akkor, talán egyetlen félóra se pergedezett le a Tél utca szigorúsá-

gos mérőműszerén, annyi se talán, míg elég, elhamvad utolsó dohány-
rudacskád, jön ám az Öregember, szomszédról szomszédra kilincsel, ol-
vastatná az újabb üzenetet. 

Lobog rajta er ősen a foltonfolt birkab őrcsuha, mintha máris túlvilági 
szellemképként vetülne az él ők elé még evilági hús-vér valóságában. 

Ma is ugyan lobog rajta .. . 
A Tél utcába tévedt valami fuvallat, valami piroska-lilácska leszálló 

léghuzat, megüszkösítvén az akác- és ecetfákat az udvarokban. Meghóni 
pilinkéztek alá a dohányszín, öregember-kézfejnyi, erekkel gazdagon 
áttört levél-üzenetek. 

A bodor farkú kutya lehasal az utcaközépre, cserebogár orra mélyen 
a porban. 

A gazda átalhág az életnek kerítésén, reszketve-bátorsággal. Másvilá-
gi, ecetfákkal szegélyezett, fröccsent ő  téglaösvényen tolja-tologatja im-
máron súlytalansággal telitöltött talicskáját, a f űzfából valót. 

A Tél utca lakói szokták is hallani a kenetlen kerék nyikorgását, 
Sátán nagyot tüsszent a porleped őbe. 

Megáll pihentetni, markolássza tenyerét az öregecske-görbécske Szal-
vaynak, a lisztesszakállú Kórónak, a lileszínre pácolódó Majlend Fali-
nak, a halottmosó, férjver ő  Töröknénék pedig illedelemmel kezet csókol. 

Dereka megroppan, fölkúszik a szárkúpmeredek ecetfa csúcsára, onnan 
csalogatja a többit, de azok csak körülállják, a kutya csontot ás el a 
fagyökerek közé, farka hatalmasan lobog egészen addig, míg a Kalmár 
szomszéd kakasának szeme és torka fölnyílik, fölpattan. 

UTCÁNK VISSZAJÁROI 

Íme, látom ismét a nagytest ű , már korosodó asztalosmestert az ablak-
üvegen át, amint moziba megy az utca tulsó oldalán. A kés ő  délutánban, 
amikor a kiskapukat feketeséggel töltik meg öreg sz ő lőfürt-szomszéda-
im, és a közelítő  szürkület egyéb él őlényei is ellepik hirtelen —, mon-
dom ez idő  tájt, amikor a homály, az estél ő  rávetül utcánk hüll ő-törzsé-
re, ebben a valószerűtlenül kábító alkonyati órában felt űnik a mester 
a túloldalon, feltűnik, s máris fölbillen, fölemelkedik az egész szoba, 
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sőt megbillen az egész házsor is a rettenetes súly terhe alatt. Rövid ideig 
tartó egyensúly-eltolódás ez az úttest érzékeny mérlegén, legalábbis így 
érzem ebben a pillanatban, s ha már így érzem, akkor így lehet valósá-
gosan is. 

Ha otthon vagyok, elhalad az asztalos naponta az ablakom el őtti látó-
mezőben, a dupla üvegt ől némileg veszítvén igazi testi méreteib ől télen 
is, nyáron is, ebben a surranó-elhaladó fényben megbontva pillanatra az 
annyira őrzött és óhajtott egyensúlyt. 

Kinyitom majd az ablakot, sárgás szél fúródik a függönyömbe, a sat-
nya, elhanyagolt szobanövények közé, az asztalos pedig ezt mondja: 

Jó estét, szomszédocskám! Moziba indulok, de van még kevéske 
időm. 

Ha van kevéske ideje, ugorjon be ugyan egy pillanatra — szólok 
át, és amikor ajtót nyitok, máris ott áll vendégem betöltve a fehér ke-
retet. 

Akár egy hatalmas, él ő  portré. 
Leül, egyetemi éveir ől mesél szüntelen hévvel, de látogatásának igazi 

célját még most sem sejthetem. 
Miniatűr zászlókban lóg róla a ruha, lecsurgatott ételmaradékoktól 

tarkítva. Tányérnyi, kíváncsi szeme ezalatt körbejár, a régi, családi búto-
rokat nézegeti felfokozott figyelemmel. 

A bútorok hajlítgatott, homorú-domború felületein vastag porréteg. 
Régiségüket tekintve immár fél évszázadosak, én nem értek a stílusok-
hoz, de persze ő , az asztalosmester szakért ő  ebben, többet lát, mint az 
én szemem. Azért is talán, mivel er ős érzelmi szálak f űznek ezekhez a 
régi ereklyékhez engem. 

Nem tudhatom, hogy e pillanatban miféle gondolatok járnak a fejé-
ben, a szűk negyedóra alatt, miközben egyre egyetemi éveir ől beszél, ám 
figyelme mégis másfelé irányul. 

Háromszor jön le, három egymást követ ő  napon ugyanegy időben. Biz-
tosra veszem, hogy jól konzerváló emlékezetébe bevéste három rövidke 
látogatása idején a talán több, el őttem mindeddig ismeretlen stílusirány-
zatok formavonalait bútoraimon, aztán mindannyiszon moziba ment 
megszállottan, imbolyogva. 

Lépései ablakom alatt akár a villanybunkó dobbantásai. 
Utoljára nagyon rövid ideig maradt, megfigyelhettem, hogy széles há-

tát a fényefosztott, repedésekkel összehasogatott szekrényen még jobban 
megnagyobbította; mégpedig úgy, hogy egyúttal könyörtelenül és hatá-
rozottan szét is szabdalta az erezetek zsilettpenge-éleivel. 

Az asztalos kényelmetlenül feszengett a kegyelettel őrzött karosszék-
ben. A nyikorgás betöltötte az egész szobát. 

Végül elment. 
Ablakot nyitottam a satnya, beteges szobanövények cserjéi közé fu-

rakodva..A mester egyre távolodik, most megáll. Látom, er ősebben meg-
figyelve, hogy hasa alatta véle egykorú sz őlőmívelő  szomszédom kicsi 
figurája cérnabábu módjára ugrándozik, keze-lába a leveg őt kaparja. 

Az asztalos most azt mondja: 
Ez a film kitűnő , Szalvai. Rengeteg stílbútort lehet benne látni. 

A sző lőmívelő  ezt feleli: 
Felhőátvonulásokra lehet számítani továbbra is. Ma a gyümölcsö- 
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söm fölött sokáig keringtek a felh őörvények, futó es ők fürdették meg a 
szikrázó homokot. 

A kis öregember pipája a mester sonkás álla alatt parázslik, csak eny-
nyit láthatok. 

Ismét egy rövid párbeszéd következik az elgyötört sarki malmossal, 
aki még távozó szomszédja után kiált: 

— A mi kutyánkat Csutkának hívják. Ha van csontja az ebédt ől, el 
ne dobja, hozza át Csutkának. Nagyon pockos egy kutya .. . 

Otthon vagyok megint, most is áthúz az asztalos az ablak vásznán, 
jobbról balra, de nem tér be most, nem tér be többé, mivel ő, és a sző lő-
mívelő  és a malmos és még néhány régi halottakká váltak .. . 

A varázslatos alkony id őszakában mégis, most is összetalálkoznak ők 
hárman, talán a többi is csatlakozik hozzájuk. De ezt már nem láthatom 
tisztán, mivel a többiek fiatalabbak is, távolabbi, csak látásból ősmerős 
szomszédjaim. 

A tüneményesen rövid randevú után, látom csalhatatlanul, amint föl-
kapaszkodnak egymás után rendre a mi kacskaringós utcánk fölé hajlú 
templomtorony törzsére, makacsul, tempósan, kicsit sem sietve, elfogják 
a kiáradó, esti harangszó zengését tömegtelen testükkel. 

Csüngnek ott reggelig egészen, kitartóan és állhatatosan, mint valami 
légi, látomásos toronyszegély-díszletek a templomkúp kérgén. 

Azután, még hajnal elő tt, társul szeg ődik hozzájuk a medvetest ű  szo-
bafest ő  is. Ő  nem gyalogosan, nem is egyéb porkavaró ördögmasinán, in-
kább csak a maga rozsda-roncsolta biciklijén karikázik-érkezik valahol 
a túlvilági menet végén, mintegy bezárva a sort ideiglenesen. 

Ez a szobafest ő , akiről kevéssel ezel ő tt biztosra vettem, hogy sohasem 
halhat meg, ismervén vasszervezetét, s akinek foszladozó nadrágján-ing-
jén ismét föltüzel a lecsurgott lila és a véle rokon ibolyaszín, föltüzel a 
langyos sáfrány és a valószer ű tlen dióezüst — tehát ez a halhatatlan-
nak hitt szobafest ő , betöltvén az él ők értelmes-értelmetlen szerepét, íme 
fölképlik eredeti testi valóságában a Rézmíves utca vájatán .. . 

Meg is szólal. 
Esernyős micije felém fordul, marka pecabotot szorongat. 
— Tegnap három teljes felh őplafont befestettem, gondolom, megér-

demlek én is egy kis szórakozást ma. Nem gondolja, szomszédocskám? 
A bicikli örök küllői elperegnek, jó fogást, akarnám mondani, de szél-

bújtató függönyöm arcul csap, s már sehol, sehol a megidézett. 
Otthon vagyok ismét, a satnya szobanövények ágazatai mögött, az 

utca túloldalán megint lej átszódtak pontról pontra mindezek a látszatra 
jelentéktelen események, éppúgy, mint valami filmtári film néma, zene-
hangokkal alátámogatott képsorai. 

LÉGKÖR ÉS VARÁZSLAT 

A Széna téri zeneiskola ablakának sötét vizében ebben a pillanatban 
megjelenik annak a fiatal n őnek fokhagyma-fehérség ű  arca, aki a gyer-
mekkor elméleti óráin ó betű  ajkaival rövidke, együgyű  dalocskákat 
énekelgetett szüntelenül bugyogó zongorahangok árapályában. Most ösz-
szerántott cérnafüggönyre van fölt űzve ez az arc. Elmosódó és mocca-
natlan, akár a kifeszített, kiszikkasztott növényi rost herbáriumüveg 
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alatt, vagy gombostűdárdával meggyilkolt lepke-öntvény, vagy még in-
kább olyannak tűnik, mint az előszobák gobelinportréi avítt vászontü-
körre hímezve. E megalkotott állókép azonban nem épülhet tovább, nem 
gazdagodhat egyetlen kiegészít ő  elemmel sem, igaz nem is omlik azon-
nal össze. Talán mogyorószín ujjai fáradtak el a széles hanglétra lép-
csőin futkározva — mert egyszer. re csönd vegyül az állandó hangáradat-
ba, húszévnyi szünetjel. 

A zenetanárn ő  most ott álla sötétebb ablakkeret világos vászna el ő tt. 
Még mozdulatlan, még nem fordul meg, valami utcai történés nagyon 
erősen lekötheti figyelmét. Az itteni zongora ugyan néma, de a korábbi 
zenehangok fölélednek ismét, a félhomályban a hölgy megfordul, alakja 
most szinte teljes egészében eltakarja az ablakot. Felém indul, de akár 
az árnyék, vagy átsuhan rajtam, vagy megkerül, és más irányba távo-
zik. 

A zenetanárn ő  egyre rejtelmesebbé válik el őttem. 
Máskor a gyógyszertár fényfoltjában látom viszont, amint átvág a 

Széna téren és az Alsóváros irányába t űnik el, a Kígyó utca torkolatá-
nál megtorpan. Arcán most is árnyék, pillantása zárkózott, a szeme el-
kínzott, ráncoktól körülhatárolt. Szája ismét ó bet űvé formálódik, akár-
csak húsz év el ő tt. 

A mélységes, parttalan éjszakában a Széna téren, gyufalángnyi utca-
lámpák világa, zúg a szél félelmetesen. A téren a zeneiskola helyén most 
jókora üresség tátong, mintha láthatatlan léggömbre kötözve fölemelke-
dett volna az egész épület a kisváros fölé. Egy patkóforma látszik is az 
égen, szilárd alakzat. Lebeg, forog, emelkedik-süllyed. Mindannyian ki-
menekülünk félálmunkból is, az áramos-gyors életb ől is, mire megvir-
rad. 

S akkor mi válik láthatóvá? 
Kapával szaggatott felh őmező  a kelet égaljon, ugyanott a kidagadó 

nappogácsa, mely fogoly-halhoz. hasonló hevességgel villan föl, csapkod, 
vergődik, eltűnik az alacsony kéményekb ől kivetett, korai füst korom-
háló] óban. 

És a zene egyre árad odaföntr ől .. . 
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hullásukban tetten ért téglák 
TÁRI ISTVÁN 

A megbélyegzések nyomorúságos id őszakában bontásra ítélt, árvíz-
roggyantotta házak faláról levakart sárga jelek, sárga ikszek sok huza-
vonával álmomba küzdötték magukat. 

Mocorgásoktól, forgolódásoktól nedves álmomba. El őször azt hittem, 
kóborlásaik során ingükbe gyűjtött vadnaranccsal dobálnak az árterü-
letek fái között csatangoló fenegyerekek. 

(Ragyás arcú gyümölcsöket idézett a ragadós lé.) 
Aztán hangokat hallottam: nem vagyunk mi leprások! 

NEM VAGYUNK MI LEPRÁSOK! 
Úgy éreztem: filmeznek. És szónokok végtelen sora a sétánnyá átalakí-

tott nyúlgáton, a rögtönzött kelléken. 
Többen csoportba ver ődve sírtak. 
A fertőtlenítős kereszteket spriccelt. Klór kereszteket. 
Anyám kereszteket vetett a kenyérre, felszelte. 
Égig érőket .. . 
Azokkal díszítelek fel. Az álmomból könnyűszerrel kimeregetett je-

lekkel hozlak összefüggésbe. 
Halottam vagy. 
Az én halottamnak szép fehér ruhát gyógyít a szél. A szél, mely kép-

telen méheket ültetni a keretbe, mely túl közel hozza a nyálas körvo-
nalú nyárfasort. 

Fát hasogatok. Szárazon, durván, recsegéssel, pattogással otthont sza-
kítok köréd. Jó illatút. A vadnarancsligett ől jobbat! Guráblitésztányit, 
amekkorára a kandalló zsúfolt vöröse képes. 

Az én halottamban havazik. 
Dús pelyhek fehérítik, hevítik ágyát. Éjszakai beszélgetésünkben is 

havazik. A cigarettaparázzsal összefirkált sötét bugyborékolásában, az 
örök fogadkozásokban. A fekvő  emberek biztonságérzetét ő l átlangyosodó 
redőny véletlen vendégeiben, az apró pöttyökben betéved ő  párzó macs--
kák falravetül ő  óbégatásaiban is. 
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Az ikszekben, 
a keresztekben, 
a krikszkrakszokban. 

• 
Szólni kéne Bálint Endrének. 
Endrém! Hívd ki a színházteremb ől világtalanjaidat. 
(Világtalanságuk világunk.) 
Fehér botok kalamárisomban. 
Mennyire szerettem volna gyermekfejjel egy igazi kalamárist! Valami 

keményet táskámban, cifra virágokkal tetején. Frisset, faszagút, lecke-
szagút, rózsaszín húsút! Helyette b őrtokot kaptam, hogy ne törjön ki 
ceruzám hegye, ne sérüljön le tollam. 

Fehér botjaik kalamárisomban. 
Jó írószerek. Ütni lehet velük, fenyeget őzni. Nagy-nagy köröket raj-

zolni, utcahossznyi vonalakat húzni, melyekhez kutyaugatások tapad-
nak. 

Eb-őrjöngések. 
Utcahossznyi vonalak, rengeteg szidással. 
Utcahossznyi vonalakból csomósodnak össze a fák. 
Lombhullató és örökzöld szobraink. Örökmozgóink. Vérnyomásunkban 

vackoló, szüntelen tapogatózó, Nap ostorozta, zene lyuggatta szobraink. 
És a fészkek .. . 
A szálkás égbolt tükörképei. A zseniális tojásrobbanások .. . 
Egy-egy pihe mindig jut gallérunkra, a dobbanások fölé, az idegen-

ben működő  gyár jelvénye mellé. 
Nagyszerű  anyag 
a fa. 
Nagyszerű  lélek 
a lomb. 
Endrém! 
Egy kisfiút látok a színpadon. 
Ot hozom le! Ot ültetem ételeim, italaim közé. Neki mesélek. Neki 

rajzolom azokat a kutyusokat, melyekt ől felforr a vel őm — annyira 
szelídek. 

Egy kisfiút látok a színpadon! 
O fog elvezetni addig a vonásig, ahol el őször eladósodtunk. 

• 
Rövid mondatok között turkálok. 
A vitrázs fényt átereszt ő  alkatrészei — megüvegesedett kakas színes 

fark-cserép-tollai — között. 
Hátha akad egy sütősebb rész, melynek közelében a karcolások, hor-

zsolások, szúrások okozta zsibogás enyhül. Létezik egy szín, kell, hogy 
létezzen, amelyik sokkal jobban átforrósodik, minta többi. 

Néha megkapaszkodom... 
Rövid mondatok között turkálok .. 
Hosszú délutánok. Es ők. Ebédek. Séták. Virágok. Bor. Sátorozás. F ű . 

Rét. Hajók. Napkelte. Mimózák. Falisz őnyegek. Matematika. Hó. Sűrű  
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köđök. Lila kandalló. Kiállítás. Mandulaműtét. Könyvek. Fák. Irodalmi 
estek. Egy papírszalvéta. Népkert. Kapucsapódások. Ablakzörgetések. 
Színházi előadások. Álmos hétfők. Honoráriumok. Gyertyák. November 
23. Szeptember 11. Egész október. Versek. Ivar. A vödör. Kisdrázsi. Pi 
és Pipi. Bizsu. Mézeskalács. Gin. (Fenyőtargyi.) Tonic water. Citrom. 

Az üvegcserepek ... A szétdurrant .. . 
Néha megkapaszkodom egy léckerítésben. 
Már kukorékolnak a kakasok. Jólesnek ezek a hangok. A kakasok őr-

jöngése munkára serkenti a kisváros szorgos polgárait, kik helyeslik kö-
zépületeik falán a TAKARÉKOSSÁG plakátjait; kik fejüket csóválják, 
ha rövid mondatok között turkálok; kik megdöbbennek napilapjuk egyes 
hírein: 

ISZONYŰ  SZÉLVIHAR — X a haját szárítaná, 
PUSZTÍTO EREJŰ  FÖLDRENGÉS — Y ponyvákat teregetne a szil-

vafák alá, 
HATALMAS TŰZVÉSZ — Z szivarra gyújtana. 

~  

A mindennapok hullásukban tetten ért téglák. 
A házban pár ezerszer elismételhetjük valamelyik nap eseményeit. 
A ház mellé kertet álmodhatunk. Felfrissülést. És kiúttalanságot. 
Abban a kertben n őhet térdig ér ő  fű , érhet és elpereghet egy rovar- 

gyűjtemény, melynek átélése az els ő  iskolástáska homályában morzsolja 
önmagát. 

Mégis .. . 
Áldott legyen mindaz, ami kora ősszel történik, két elfehéredés kö-

zött! 
Kidüllednek az erek. A levelekb ől kerti abroszomra potyognak a 

mesék. Azokban csatangolunk tapsikolt földeken, azokban telepedünk, 
parázna dombok tövébe, fák alá, lopott birsalmákon barnuló harapások 
közé. 

Mielőtt átlyukadna a kerti abrosz, elmondom, nem lehet elhallgatni: 
sok kifáradt n ővel találkozom naponta a kisváros forgalmában. 

Biciklijükkel kell őket kiemelni. Kerékpárjukkal. 
Biztosítom majd nekik a verandát, az oszlopokat, a hosszan virágzó, 

szívós indákat. 
A gyertyaravatalt egy tükör el ő tt, mely túlmutat a falon, mely utcára 

löki a belső  berendezést. 
A meghosszabbított ragyogást, az éleszt ő  élességet. 
Pattintott üvegb ől isszák így a bort. 
Biztosítom majd nekik a légkört, melyben nevetségesek a bocsánat-

kérések. 
A nekifutások. 
A fényképeket, melyeken a csönd. Az örökös botladozás. 
A fényképeket, melyeken megmered néhány mesterfogás. 
(A mindennapok hullásukban tetten ért téglák) .. . 
Áldott legyen mindaz, ami kora ősszel történik, két elfehéredés kö-

zött! 

~  
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Időnként megjelensz az udvarokban szerszámaiddal. 
A gazdák pálinkával kínálnak, mesternek szólítanak. Aztán kimégy 

udvarukba, és mesélsz: legfontosabba hely megválasztása. Nem szabad, 
hogy árnyékszék legyen a közelben, ügyelni kell a szomszédok W. G-jé-
re is. 

Miután megállapodtak a helyben, kicsupálod a körvonal füvét-paré-
ját, s ásódért nyúlsz. 

Kényelmesen, magabiztosan dolgozol. 
Egyszer fiad — hetedikes — kiszámította, hány köbméter földet ás-

tál ki életedben. Nem szóltál rá semmit. 
(Az építkezés negatív el őjelű  ásás.) 
Néha magad el őtt látod a rétegeket, melyek ezt-azt meg őriznek, a föld 

illata rabul ejt. 
Mindig szerettél volna egy nagyon mély kutat ásni, mely nem vissz-

hangzik. 
A kíváncsi újságírónak bevallottad, hogy csontvázat még nem találtál. 

Kincset sem. 
A rétegek végén csizmádnál mindig megjelenik egy darabka égbolt: 
KIREZGŐSÖDIK A VÍZ .. . 

• 
Egy könnybe lábadt szem a forgás központja. Egy hajszálér-sz őrcso-

mótól izgatott szem. 
És leállítom hirtelen a vasárnap délutáni mennyezetet. 
A pókok szálai, az apró árnyékok, a repedések röptükben, körözésük-

ben új rendet hoznak létre. Ebben a rendben, t űzzel fenyített papiros-
ként sárgul meg, válik élettelenné a hullámzó függöny simogatása, kö-
zelsége. 

Ebben a hullásban lehet-e valakinek ajtót nyitni, aztán leültetni és 
úgy hagyni? 

Mozdulatlanul, mint egy csendéletet, mint egy tejüveg mögötti ködös 
tekintetet. 

Mozdulatlanul, mint egy el őbb vagy utóbb bekeretezett, használati 
utasítással ellátott pazar vájkálást. 

Nemrég képeket szitáltam verseimhez. Minden kép gyönyör ű . Minden 
válogatás. Minden, ami papír, ceruza és valaki között játszódhat 1e. 

És egyben romlott is. 
Egy vasárnap délutáni mennyezetet leállítani .. . 
Ebben a hullásban lehet-e ajtót nyitni? 
Lehet-e valakihez, mint egy pohár vízhez nyúlni? 
Mint egy pohárhoz? 
Mint egy leveg ővel küszködő  csillogáshoz? 
Mint egy telített-oldat-feszültséghez? 
Nemrég képeket szitáltam .. . 
Nemrég egy gyerekkórus hangoskodott az ágyamban, a huzaton csoko-

ládészínű , szív alakú nyomot hagyva, mely terjed, ha meleg vagyok, ha 
keresem a kapcsolatunkban elejtett mandulaszappant. 

• 
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Nem tudok veled mit kezdeni, mint ezzel a növénnyel, melyet egy át-
énekelt éjszaka után éreztem ágnem űim között —azóta itt rezeg. Cse-
répbe ültették, az a háza. A halvány piros falon messzire terei a salét-
rom bolyha. Valószín űleg a cserép alján, abból a lyukból szivárog a vér, 
a vér, mely sohasem alszik meg — ismeretlen terület termékenységét 
hirdetve. 

Ha kitekintek szobámból, csak a száradó alsónem űkről olvashatom le: 
tavasz van-e avagy ősz. 

Lesz még életünkben olyan időszak, amikor csak száradó alsónem űk-
ről olvashatjuk le a harcterek eredményeit, a játszógödrök állásait, a 
legújabb művészi irányzatok zsivajgását. 

Ablakomba rakom arcod. 
Abban, amelyik előtt nem lehet megállni és hirdetéseket böngészni. 
Abba az ablakomba rakom arcod, amelyiknek üvegén évekig gyufát 

próbáltam gyújtani — sikertelenül. 
Bebalzsamozott arcod ablakomba rakom, azt az arcod, amelyen szám-

talanszor felszikráztam, mint a Luna-park játékautóinak pálcái össze-
ütközéskor. 

És hiába locsolom. Hiába teremtik új, tápsókban gazdag talajt. A sók 
nem kapaszkodhatnak fel a szállítóedényeken, nem foszforeszkálhatnak 
éjjelente, nem lüktethetnek, mint a villámoktól terhes, fekete ég elsápa-
dásai. 

Bebalzsamozott arcodon koppannak a túlvilági porokban fürdött lep-
kék. A koppanások hosszú bordó-arany, barna-ezüst csíkokban csorog-
nak alá, ha leszédülnek az ég könnycseppes .. . 

Az esők. 
Mert szeretted őket. Annyira, hogy többször is önmagukba száradtak. 

i 

Van egy szomorú kert. 
Keresd meg azt a kertet. 
Hajnalban szállj vonatra, a kékeslila ködök dohogásakor. 
A mozdony remek acélszerkezetét hagyd a síneken. 
Húnyd be szemed. Oldódj fel egy sírás közelében, a gyermekkor igaz-

ságtalanságainál. 
A szürkület óráiban szál]] le a szerelvényr ő l. 
És keresd meg a kertet! Egy nagyváros közepén éppoly nehéz megta-

lálni, mint egy faluban. 
Ne kérdez ősködj ! Ne használj térképet! 
Van egy szomorú kert... 
Ha megtalálod, járd körül, tapogasd ki ajtaját, a farácsot. Ne lépd át! 

Rúgd be, mert otthon vagy. 
A lombok és törmelékek alagútjában indulj el. Egy százas ég ő  na-

rancs-fénye vezet a viskóig; homlokán hatalmas bet űkkel pompázó tábla: 
JÁTÉKGYÁR. 

Alatta: kutyusok, égig ér ő  zsiráfok, elefántok, majmok, seggbefújós 
kiskakasuk, vidám gyászhuszárok. 

Bent: felborult festékvödrök, széthagyott ecsetek, tarka nadrágok, in-
gek. 
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Az asztalon egy lavórban langyos víz, mellette borotvaszappan, zsilett, 
pamacs. 

Az ágyon liftkulcs. 

. 

Egyszer én is világgá mentem, egy vitaminszegény nyár végén. 
A gyümölcsök — egy zivatar térítette őket észhez. 
Valamelyik ismerősöm háza előtt kötöttem ki. Sokáig zöröbtem, nem 

volt otthon senki. Visszaindultam. 
Egyszer én is világgá mentem... 
Emlékszem az udvar tégláinak vibrálására, ahogy kinyitottam a kis-

kaput, a kiskaput, mely minden nyitódásnál ég- és téglapor-tortaszeletet 
metsz ki a körforgásból. 

Ha karod elzsibbad fejed súlyától, ha álmatlanságod nem képes az 
ódivatú, elavult telefonokat m űködtetni, ha álmatlanságod nem képes 
szomszédaidban egy-egy pokolgép id őzítésére, ülj fel, gyújts rá egy 
mellbevágós dohányra. 

Egyszer valamennyien, másodszor is világgá fogunk menni. Elszántabb 
akarattal. És nem zavarnak majd bennünket a mellékzörejek, a kérdé-
sek, az utunkba akadó temetések. Nem fogjuk fejünkr ől megrendülten 
leemelni a pepita kalapot, a keresztr ől sem jut majd eszünkbe semmi, 
mert az egyszerű , tiszta szimbólumok elvét, s minden más elvet otthon 
hagytunk, a fehér szobában, az asszonyok és gyerekek örömére. 

Egy vitaminszegény nyár végén, amikor ínyed vérzésén már nem segít 
a gitárszó sem, az éji padokról, amikor nem kapsz, nem kaphatsz többé 
szerelmes levelet, fűzd be cipőd, fésüld meg korpás, virágzó hajad, mely 
dús és egészséges a hangulatlámpa fényénél, igazítsd el arcodon a füg-
göny kintrő l betévedő  árnyékait, és menj el hozzá, kopogtass be abla-
kán, zörgesd meg kapuját. Ne tör ődj a vérebekkel! 

Az utcának nem fog tetszeni kései látogatásod zaja. 
Összeragadt szemű, álmos férfiak, testük kipárolgását hálóingükkel 

féltő-védő  aggszüzek morognak majd rád, akadnak majd szép számban 
rendőrséggel fenyeget őzők is. Biztos lesz olyan, ki felolvassa majd a ke-
zébe akadó házirend csendháborításra vonatkozó eljárásait. 

Te csak dörömbölj ! 
Légy méltóságteljes, és keser ű , mint a cirkuszi ketrecek nemesei, kik 

felett hiába durrog a hajlékony ostor, kik, ha elvégzik is a kötelez ő  gya-
korlatokat, fölényük megmarad idomítójukkal szemben, akit alárendel-
nek, kiszolgáltatnak egy tapsnak, mely nevetséges a vadonban, elhaló a 
sátorponyvák alatt. 
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eltévedt  

BENEDEK MÁRIA  

Az utcák szétszaladtak el ő tte, látta, hogy mind újak és újak futnak 
elő , s valahol a város szélén elszakadnak. Ismerte mindegyiket. Ne-
vükről szólította egyiket-másikat. Voltak kiválasztott utcái, azokat sze-
rette. Szép házaikért, jó utaikért. Volt egy a városon kívül, azt a leve-
gőjéért kedvelte mindegyiknél jobban. Hársfaillatú tavaszi napok, zápor 
utáni nyári délel őttök, meg a lekvárfőzés íze fészkelte ezt az utcát. Talán 
300-ig mentek ott a házszámok. 

A l б0-osban laktak Kissék. Ott öt gyerek volt. A házakat csak a gye-
rekek számáról jegyezte meg. A Kissékének különösen foltos, fehér 
ruhája volt. Minta gyerekeknek is. Egy reggel nyolc órakor érkezett 
hozzájuk. A legkisebb gyereket kellett beoltani. A ház az udvarban volt, 
és a kaputól kibetonozták az utat. Ez meglepte. Kutya nem volt. Be-
nyitott az ajtón. Nehéz, sötét ajtó volt, mint a helyiség, ahová lépett. 
A szagokat sohasem választotta szét ilyen helyeken. Sohasem tudni, me-
lyik érződik jobban. A füst kaparása, vagy a piruló hagyma. Ezek egy-
aránt bántják a szemét is. Kicsit könnyes lesz, minta színpadok reflek-
toraitól csillogó színészeké. De elviselhet ő . 

Korán volt. Nem hiszi, hogy a reggeli szagokat érezni. Még tegnapról 
maradtak itt. A szobából két ajtó nyílt. Bekukucskált az egyik ablakán. 
A helyiségek olyanok itt, mint a testvérek. Csönd volt. Ötször mondta, 
hogy halló, meg háromszor, hogy jó reggelt. Továbbra is csönd volt. 
Oldalt ágy mozgott. Ütemesen. Szüntelenül. Az ember nem alhat ilyen 
ágyban. Általában egyvalamit szoktak így mozgásban csinálni. Benyi-
tott.  

Három gyerek aludt egy másik ágyon. Az nem mozgott. Egy gyerek a 
kocsiban nyöszörgött. A kocsi is mozgott, de másképpen, mint az ágy. 
Az ötödik gyerek az asztalnál ült. Gyufaszálakból egy házat rakott ki 
meg pálcika-embereket. Nem köszönt. Pedig már hétéves elmúlt. Az ágy 
mozgása lelassult. Az asszony kilépett a takaró alól. Lehúzgálta háló-
ruháját, egészen nyugodt mozdulattal végigsimította a haját. Kiemelte 
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a gyereket a kocsiból, és most már semmi sem mozgott. Beadta az injek-
ciót. Sietett. Ki innen, itt valami fojtogatja az embert. Vagy a félhomály 
vagy az ágyak párolgása. Gyorsabban hajtotta kerékpárját. Csak el ebb ől az 
utcából. A térdeiben lassan kezd ődött a zsibogás. A szoknyája most 
messze lobogott utána. Mintha hátul lenne a hasa, úgy látta magát egy 
kirakatüvegben. Zöldfás utcának hívták, ahol most hajtott. Tényleg sok 
fája volt. Nyáron mindegyikük felért egy nyitva felejtett h ű tőszekrény-
nyel. Arra gondolt, van egy város, messze innen, melyb ől szép fákat 
őriz. Függőleges sínpár-ágakkal. Már nem is hajtott olyan gyorsan. Sok 
helyre kell még menni. A gimnázium utcájában, Szabóékhez. Ott még 
nem járt. Arra gondolt, van-e kutyájuk, sokat kell-e beszélni, van-e 
szőnyeg a szobában. Azt sem tudta, mekkora gyereket kell majd be-
oltani. A 72-es házszám hány sarokra van az aszfaltos úttól? Meddig 
kell a rázós téglán hajtani? Ebben a negyedben f őleg szerbek laktak. 
Hogy kerültek ide a Szabóék? Biztosan szerb a felesége a Szabónak, 
vagy bérben laknak. Könnyen megtalálta a házat. Hatalmas udvarba 
építették, és egy hosszú folyosóra nyolc ajtó nyílott. Egyik Szabóéké. 
Melyik? 

Benyitott. Igazi meleg konyhában találta magát. Egy tizenkét éves 
gyerek állta sparherd el őtt. A sparherd az ajtó mellett volt. Egy lábas-
ban víz sistergett. Nemsokára fölforr. 

Szervusz — mondta a gyereknek. Az nem szólt. 
Zdravo — próbálkozott újból. A gyerek sz őke volt. A kezében egy 

gyűrött törlőrongyot tartott, különben rend volt körülötte. Letette a 
törlőrongyot, és egy teásdobozt emelt le a polcról. Egy kamillás dobozt. 
Odaállta sparherd elé, és várta a vizet. 

— Jöttem adni az injekciót, te vagy a beteg? 
A gyerek komolyan figyelte a vizet. Szobor volt. 

Hogy hívnak? — kérdezte. Te vagy a Szabó Jóska? 
Nem mozdult. Végignézett rajta. Úgy néz ki ez a gyerek, mintha 

a Szabó Jóska volna? Hogy teát f őz, az rendben. .A betegek szoktak teát 
főzni. Ha meg beteg, be kell oltani. Letette a hokedlire a táskáját. Nagy 
barna táskája volt, amelyben a t űket meg a gyógyszereket hordta. A 
gyerekek mind ismerik az ilyenfajta táskát. Csak orvosoknak lehet ilyen 
táskájuk. Ha sírtak, amikor megjelent, az a táska b űne volt. Ha az 
utcán idős emberek félreálltak az útjából, és köszöntek is neki, tudta, 
hogy a táskának szól. De a gyerek nem nézett a táskára. Úgy t űnt, ha 
látná is, akkor sem tudná, hogy mi van benne. 

Hogy hívnak? Kako se zoveš? — kérdezte. —Anyukád itthon van? 
Egyedül vagy? 

Hallotta, hogy a víz már hangoskodik a lábasban. A gyerek megmoz-
dult. Egy marék kamillavirágot szórta lábasba. A víz ügyesen forgatta 
őket. A gyerek odament az asztalhoz. Az asztala konyha közepén volt. 
Terítő  nélkül. Rátette a teás dobozt. Visszament a sparherdhez, és tör-
lőronggyal leemelte a lábast. Jó szag volt bent. Nem el őször csinálta. A 
gyári munkások kimért mozdulataira emlékeztetett. Még nem nézett rá. 
Szép gyerek, gondolta. 

Hogy hívnak, mondd már, te vagy a beteg? Jöttem adni az injek-
ciót. 

A kredencen egy levél volt. Megfogta táskáját, és odament. Fölemelte, 
hogy megnézze, milyen névre címezték. Itt laknak-e a .Szabóék? Más 
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név volt rajta. Letette. A gyerek az asztalra tette a lábast, és ránézett. 
Szép szeme volt. Talán most, gondolta. Újból kezdte. 

Hogy hívnak? Süket vagy? Beszélj már! Hogy hívnak? 
— Bandinak. Barna Bandinak. 
Tisztán, hangosan, szépen mondta meg a nevét. 

Háta Szabóék hol laknak? Melyik az ő  lakásuk? 
A gyerek a g őz fölé tartotta a kezét, most megint szoborra kezdett 

hasonlítani. Tudta, hogy többet nem fog megszólalni. Köszönt, és kiment 
a konyhából. A harmadik ajtó volt Szabóéké. Beoltotta a gyereket. Meg-
kérdezte, hogy milyen emberek ezek a Barnáék? Az asszony megvonta 
a vállát. 

— Senki sem szereti őket, különösek. 
Átsietett a folyosón, és végtelenül örült, hogy teaszagot érzett a ru-

háján. Már két utcát elhagyott. Tudta, hogy a harmadik sarkon balra 
kell fordulnia és sokat hajtani, egészen a hídig. Hosszú út. Fél óra. Ad-
dig lehet képzelődni. A hosszú utaknak ez a titkuk. Lassan hajtani a 
biciklit, nem figyelni az útra, csak kigondolni szép dolgokat. Nem sza-
bad a sarkokat figyelni, mert csalósak. Mindig voltak tartalékolt, félig 
kitervelt ügyei, azokat végigjátszotta ilyen utakon, néha még hangosan 
is beszélt, mert legtöbbször azt játszotta, hogy tanárn ő , jó tanárnő , és 
órán van. Magyarórán. A gyerekek figyelnek, ő  meg mesél. Tanít. Ha 
napos idő  volt, akkor anyásdit játszott. Gyerekei voltak. Azokkal be-
szélt, vagy cip őt vett nekik. Egy lánya meg két fia volt. Az apjuk útra 
ment, mert az apjuk újságíró. Az apjuk csak újságíró lehetett. Hihetet-
lenül boldog volt, és olyankor sokkal soványabbnak meg csinosabbnak 
játszotta magát. A gyerekek szerették. A lakást, azt sokáig rendezte be. 
Négy napig járt egy helyre. Jó messzire. Egy tanyára. Akkor rendezte 
be a lakást. Azon nem is változtatott. Csak a gyerekek neveivel bajló-
dott sokáig. Az azért volt nehéz, mert közel laktak egymáshoz a betegek, 
szinte egymást érték. Rövid utcákban nem lehet játszani. Most is hosszú 
úton hajtott. Sütött a nap, és nem volt kedve játszani. Újból kell kez-
deni a gyerekeket. Nem jók a nevek sem. Barna Bandinak kell a fiának 
lenni. Akarta, hogy Bandi legyen a fia. Makrancos, kócos fürtöket kép-
zelt neki, az ő  fia lesz a Barna Bandi. Ezért kell most újból kezdeni az 
egészet. Ha valaki most teljesítené a kívánságát, azt kívánná, hogy egy 
fia legyen, a Barna Bandi. 

Közben megérkezett a harmadik helyre. Ez egy olyan ház, ahol igazi 
család lakik. Két gyerek, az asszony nem dolgozik. A férfi géplakatos. 
Ezt a családot szerette. Mert hasonlította gyermekkorára. Ők is ketten 
voltak, ugyanilyen szegényen, egy keresetb ől élő  család. Ha az asszony 
most megkérdezné, iszik-e egy kávét, biztosan elfogadná, bár nem szo-
kása. Ez az asszony szívesen adná. (Az anyja is szívesen kínálta meg 
vendégeit bármivel.) Itt inna kávét. Az asszony nem kínálta meg, to-
vábbment. Végighajtott az utcájukon, fönt az ablak alatt, a járdán, és 
jó nagyokat csöngetett. Kitértek az emberek, és ez jó volt. Gyorsabban 
kezdett ismét hajtani. Kétszer fordult jobbra, azután jó darabon egye-
nest ment. A saroktól a második ház. Nagyon nehezen nyílta kiskapu. 
Tolni kellett. Itt biztosan nincs férfia házban — gondolta. A konyha-
ajtó nyitva volt, a kisebbik szobában égett a villany. Ott feküdt a gye-
rek egy kaucson. A szeme behunyva, talán alszik? 

— Szervusz — mondta, a gyerek visszaköszönt. 
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— Egyedül vagy? Anyukád? 
Dolgozik. 

Az ágyhoz oda volt húzva a kisasztal, és megpakolva minden jóval. 
Cukorka, narancs, tea meg keksz is volt rajta. A kaucs el őtt egy fehér 
zománcozott lavór, ha hányni kellene a gyereknek — gondolta. 

Szédülsz? 
Igen. Meg hányok, és be kell hunynia szemem, mert akkor nem 

forrog a szoba. 
Anyukádat nem írták ki betegszabadságra melléd? 
Nem lehet. Vigyáz egy kisbabára. Onnan nem lehet eljönni, mert 

fölmondanának neki. 
Alacsony gerendás szobában voltak. Mintha most tapasztották volna 

be, olyan szaga volt. A gyerek még mondta, hogy felvágottat enne, de 
ő  már sietett kifelé. Nem tudna beszélgetni ezzel a gyerekkel. Vagy fel 
vágottat kellene hozni neki, igen-igen, de hát ha holnap is megkívánna 
valamit, nem hozhatna mindennap. Föltette a táskát a kormányra, és 
megindult. Arra gondolt, hogy nem kell elfelejteni, ő  csak oltani jár a 
házakhoz. A Tisza-part felé hajtott. Van ott egy utca. Meséskönyvekb ő l 
vágták össze. Kis törpék vagy tündérek építették házait. Mégis olyan la-
kások voltak ezek belül, amit nem lehetett elképzelni. Egyszer megpró-
bи  lta. A legszebbel. Nem sikerült. A gyerekek külön szobában laktak, 
a férjének és neki is jutott egy-egy. Nem jó. Neki sokkal jobban tet-
szett, ha egyszobába rakta övéit, mind egy rakásra, egy ágyra, egy 
igazi családba. 

Odaért. Egy padlásszobás ház. Szép, bólintott, szép, de nem kívánko-
zott oda. Már nem. Talán azért, mert innen el kell menni a Tótékhoz, 
ahol rengeteg gyerek van, talán nyolc-tíz, és minden reggel megesznek 
egy cipót, és a lábasokat sem mossák el, hadd maradjon meg a tegnapi 
csirkepaprikás íze a mai krumplipaprikásban is. Talán azért, mert ami-
kor először jött ide, eltévedt. 

És mérges volt akkor. Az es ő  is esett, mire rátalálta házra, jól meg-
ázott, és fél órát vesztett is. Utána jó meleg kávéval kínálták, csupa ra-
gyogó edényeket sorakoztattak elé, meg zene is szólt. A gyereken is 
szép hálókabát volt. Néha álmodott ilyet gyermekkorában. És akkor ott 
bent, öt percre, el is felejtette, hogy eltévedt. 
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a szép keresése 





térzene I.  

BÁLINT B Е LA  

IDÓRENDI АTTEKINTÉS 

„Az a lelkes csoport, amely Zentán évek óta lankadatlan szorgalom-
mal roppant hasznos munkát folytat — m űködésének kézzelfogható 
eredményei többek között a Zentai füzetekben jutottak nyilvánosságra 
—, s lekötelezte egész közösségünket azzal, amit kultúránkért tett, most, 
a néprajzi gyűjtés és hagyományaink bemutatása és ápolása mellett a 
jelen irodalma felé fordult." — kezdi Tomán László a Térzene c. verses-
kötet bemutatását. 

Az imént említett kötet azonban már egy emelet, nem pedig a föld-
szint, az indulás, a csoport életében. A fonalak jóval mélyebbr ől indul-
nak. 

Hét évvel a Térzene kiadása elő tt, 1964-ben napvilágot látott a Tribina  
című  lap, Molnár József, Vicei Károly és Balogh István szerkesztésé-
ben. A próbálkozás azonban ennél a pontnál, a kezdetnél megakadt. A 
második szám már nem jelent meg, helyette 1965 márciusában egy 
újabb ifjúsági lap, a  Mi. 

A Mit a zentai nyomda ifjúsága nyomta, magyar, illetve szerbhorvát 
nyelven. Tudósításokat, riportokat — másrészt szépprózát, verseket, kri-
tikát tartalmazott. „Korántsem száraz, beszámolószer ű  bültén ez. Helyet 
kapnak a fiatal tollforgatók, rajzolók, humoristák és karikaturisták is. 
Most már merészebben merem kimondania célt: írni akarunk a fiata-
lok mindenféle tevékenységér ől!" — szól a vezércikk írója az olvasókhoz. 

A szerkeszt ő  bizottság tagjai Balogh István (f ő- és felelős szerkesztő ), 
Deli József, Gombos István és Molnár József voltak. De ez az indulás 
is csakhamar zsákutcába tévedt, a lap kiadása megrekedt. 

1966/1967 telén egy, az előzőektől sokban eltérő  mozgalom kap élet-
re. Cs. Simon István és Vicei kezdeményezésére beszélgetések, megbe-
szélések folynak egy zentai folyóirat megindításáról. Hamarosan címe 
is van: Rovás. 
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Ebben az időben Újvidéken már teret hódított az Új Symposion; a Ro-
vás nem egy ellenpontot lett volna hivatott képviselni, csupán térlehe-
tőséget. 

A kezdeményez ők körirat útján segítségért folyamodtak a környez ő  
községek Ifjúsági Szövetségéhez, a könyvtárakhoz (zentai, adai), továb-
bá vállalatokhoz, bízva azok esetleges anyagi támogatásában. Az adai 
ISZ és könyvtár, valamint a csókai ISZ ígéretet is tett, hogy támogat-
ni fogja a mozgalmat. Zentán, a József Attila Kultúregyesület épületé-
ben a „folyóirat" (hiszen még nem indult útjára) szerkeszt őségi irodát 
kapott. A csoport tagjai felvették a kapcsolatot az ÍJj Symposionnal, 
melynek munkatársai támogtásuk fel ő l biztosították az indulófélben le-
vő  Rovást. A kapcsolatok id ővel tovább b ővültek: a zágrábi Ady Endre 
Irodalmi Csoporttal és a szegedi Egyetemi. Irodalmi Színpaddal léptek 
összeköttetésbe. 

Közben a környez ő  városokban, Zentán, Becsén, Adán el őfizetőket, 
gyűjtöttek a középiskolás diákság körében. Noha az els ő  szám anyaga 
készen állta nyomtatásra, a lap mindmáig nem látott napvilágot. 

Az újvidéki Ifjúsági Tribün meghívja a csoport tagjait, kik Rovás cím-
mel bemutatkozó-estet tartanak. A „zentai különítmény" mellett, az est 
részvevői közt találkozunk Jung Károly, Podolszki József és Juhász Er-
zsébet nevével is. 

Bányai János értékelte a fiatal költ ők teljesítményét, egy „új nem-
zedék" létének kérdését vetve fel. Értekezésének egy, a Rovással kap-
csolatos mondata élénk, nyilvános levélváltást eredményez Bányai, il-
letve Kiss Mihály, a zentai községi szakszervezeti tanács tagja közt, a 
Rovás indulását és a „bürokratikus ellenállás" viszonyát vizsgálgatva. 
„Mindenesetre hasznosnak tartom ezt a levélváltást a nyilvánosság el őtt, 
mert esetleg el ősegítheti a Rovás körüli társadalmi feladatok megoldá-
sát. És talán fényt deríthet az »esetleges bürokrácia« tevékenységére" — 
fejezi be válaszát Bányai. 

Azonban tévedett: mert a folyóirata próbálkozás, tervezgetés szintjén 
marad. Valamivel kés őbb Keresztényi :József a Magyar Szó zentai olda-
lán a következ őket írja: „Néhány hónappal ezel őtt sokat vitáztunk egy 
irodalmi folyóirat, a Rovás kiadásáról. Végül is olyan határozatot hoz-
tak, hogy a fiatalok lapja nem lehet kizárólag csak irodalmi-m űvészeti 
folyóirat." 

1968: a Rovás véglegesen elvetve, helyette újból a Mi, azzal a válto-
zással, hogy a lap külön irodalmi mellékletet — Rés — tartalmazott. 
„Örömmel üdvözölhetjük ezt az eléggé terjedelmes, 16 oldalas, és ízlése-
sen készített újságot, amely a zentai kiadványok hírnevét csak öregbíti. 
Itt azonban hadd tegyük mindjárt hozzá azt is, hogy ugyanakkor remél-
jük, hogy ez a havi folyóirat nem tiszavirágélet ű  lesz, mint amilyen volt 
jó néhány el ődje." —Egyben biztat s int Keresztényi imént említett 
írásában. 

A lap újból két nyelven jelent meg. F őszerkeszt ő  Balogh István, tech-
nikai Benes József, a Rés rovatot Soós József vezette. A kés őbbiek fo-
lyamán a fő- illetve technikai szerkeszt ő . helyét a fiatalabbak: Bálint 
Béla, illetve Tari István veszik át. A lap a 9. számmal megsz űnt, de nem 
az irodalmi mozgolódás is, amit elindított. 

1969 májusa — „E dúr világ ellen", tárlata zentai M űvelődési Ház 
656 



kiállítási termében. A szervez ők: Benes, Tripolsky Géza, Soós és Vicei. 
A tárlat kettős jellegű  volt, a szó és a szín szimbiózisa. Nem szorult a 
terem négy fala közé, nagy visszhangot keltett Vajdaság-szerte. 

„Kép és vers egyszerre, közös irodalmi-képz őművészeti kiállításon je-
lent meg Zentán — olvashatjuk Tripolskynak a zentai m űvésztelep mun-
kásságát összefoglaló írásában. — A kezdeményez ők több beszélgetés 
után körlevelet küldtek az íróknak és képz őművészeknek. Az előbbiek-
től verssorokat és rövid prózai szövegeket kértek, az utóbbiakat arról 
értesítették, hogy hamarosan szövegeket kapnak, melyeket képpé kel-
lene transzponálni ... kimondtuk, hogy a képz őművészektől nem 11-
lusztrációkat várunk, hanem vers ihlette önálló alkotásokat. A kett ős al-
kotás létrehozására egy ember is vállalkozhatott ... Ha a szervez őknek 
módjukban lett volna nemcsak az irodalmi szövegeket eljuttatnia fes-
tőkhöz, hanem a műalkotásokat is bemutatni az íróknak, akkor az alko-
tási sorrend kétirányú lehetett volna, tehát a kép is inspirálta volna az 
írót." 

A kiállításnak voltak más, ett ől talán komolyabb fogyatékosságai is, 
melyekre Sáfrány Imre a következ őképpen mutatott rá: „Tehát e figye-
lemreméltó kezdeményezés bántó többsíkúságáért semmiképpen sem 
okolhatjuk a kiállítókat, hanem a szervez őket ... Gondosan megterve-
zett, megszervezett és megkomponált tárlatokon lehet csak vajdasági 
szinten is érvényre juttatni a zentai tárlat által el őterjesztett képz ő-
művészeti módszerket és felfogásokat." 

„A terem közepén elhelyezett és kifestett autókarosszéria-roncs jelen-
tette a szenzáció olcsóbb fajtáját. Az ötlet és a megoldás hirtelensége 
folytán nem lett abból színes plasztikai alkotás, és kilógott a tárlat anya-
gából." — јеgуzi meg Tripolsky is, a szervez ők egyike. 

Egészében, eltekintve az említett és fel nem sorolt hiányosságoktól, 
pozitív és épít ő  jellegű  próbálkozásról beszélhetünk. Ezt vallotta, az eré-
nyeket kidomborítva, Biri Imre is: „A képek ugyanis nem szokványos 
versillusztrációk, úgy is mondhatnánk, hogy a fest ők (Ács József, Benes 
József, Kapitány Lása_ló, Baráth Ferenc, Maurits Ferenc, Guelminó Va-
léria és Csernyik Attila) az elébük került verseket, verstöredékeket egé-
szen szabadon kezelték, és úgy közeledtek hozzájuk, mint ahogy a „ter-
mészeti tárgyakhoz" is közeledni szokott a modern m űvész. 

Itt azonban még nem ért véget az „E dúr világ ellen" mozgalom. 
Részben Bori ajánlatára, másrészt a szervez ők ráébredése folytán, az 
anyag a Fórum kiadóhoz került. Néhány évig (tudomásunk szerint 
1973-ig) szerepelt is az az évi tervekben, de ismeretlen okokból, talán 
a szervez ők mulasztása folytán, sohasem látott napvilágot a kiadásra 
javasolt kötet. 

1970: megbeszélés a zentai M űvésztelepen az említett kiállítás anya-
gától független versválogatás kiadása iigyében. Az els ődleges meghatá-
rozó, a költők összevonására: a helyi tényez ő , tehát a Zentán él ő  fiatal 
költők kötete legyen az. A cél minél szerényebb anyagi keretek közt, 
de színes, tartalmas füzet megteremtése. 

A következő  év, 1971 tavaszán napvilágot lát a kötet, címe: Térzene,  
Versek.  

„Nem ünnepi sétálók tarka tömegének, de a gondok terhe alatt egy 
percre megállóknak csendül fel zenénk, s ha néhány véletlen arrajáró 
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meghallgatta, majd tovább dúdolja magában némelyik dallamot, úgy 
érezzük, már nem is hiába szólalt meg a muzsika." — olvashatjuk az 
előszóban. 

Noha tartalmilag, mint említettük, független az „E dúr világ ellen" 
anyagától — mégis fellelhet ő  némi rokonsága jelzett tárlat és a Térzene 
kötet közt: a már taglalt kett ősség, az irodalom és a képz őművészet 
szimbiózisa. Hiszen már maga a tény, hógy a m űmellékleteket öt fest ő : 
Ács József, Benes József, Benes László, Papp Miklós és Tari István ké-
szítette, err ől tanúskodik. 

Versek, rajzok: Térzene — mutat a két, konvergens irányra Tornán 
László ismertetőjének címével. 

„Még nem tudom, hogy Bálint Béla hömpölyg ő  emlékei, Balogh Ist-
ván misztikus triptichonja, Homolya Ern ő  bizarr önéletrajza, Molnár 
Csikós Attila önmegtagadó sűrítéssel meggyónt kéjes éjszakája, Raffai 
Ferenc beates mitológiai játéka, Cs. Simon István szatirikus képe, majd-
nem karikatúrája a szindikátteremr ől, Sinkovits Péter menekvő  és szo-
morú meditálása a meg nem szület ő  világ felett, Soós József kétszer tíz-
évesen és szenvtelenül megnyilatkozó életkeresése, Szinta János múltat 
idéző  és a jelent számon kér ő  balladás sorai a zentai kis utcákról, Tari 
István homokvárak felett és homokvárak között nem is olyan szelíden 
sompolygó Tiszáját, vagy Vicei Károly alig sejthet ő  zenei elemekkel át-
szőtt szigorú ősze tetszik-e jobban." — mutatja be egyúttal Lévay Endre 
a kötet tizenegy költ őjét. 

A Térzene gyújtópontjában kristályosodott ki a ma is meglev ő  író-ösz-
szetétel, néhány név elmosódásával — a már akkor ismert, felfelé ível ő  
Raffai és Soós, továbbá a kibontakozó Homolya, illetve Szinta szemé-
lyében. ATérzenéből fejlődtek ki az újabb megnyilvánulási formák: az 
egyéni, illetve szűkebb kör kiadványai, a nyilvános fellépések. És nem 
utolsósorban lényeges a kötet címe, melyr ől a csoport a Térzenések el-
elnevezést kapta. 

A csoport, Térzenések címmel, els ő  irodalmi estjét Zentán, szabad-
téri dobogón tartotta 1971 októberében. A fellépést miniat űr „térzene" 
előzte meg, a tűzoltózenekar tolmácsolásában, a zene hullámhosszain ala-
kítva ki a kell ő  kontaktfelületet közönség és író között; ezután követ-
kezett a happening-jegyeket hordozó est. 

1973 áprilisában Újvidéken, az Ifjúsági Tribün klubhelyiségében zárt-
körű  fellépés a színjátszó középiskolások számára. Szloboda Jánosa cso-
port tagjait bemutató összefoglalójával, Benes viszont nagy érdekl ődést 
keltő  képzőművészeti blokkjával jelentkezett, a költ ők írásaikból olvas-
tak fel. 

1973 őszén jelent meg Balogh István önálló verseskötete, Egyedül a 
napon címmel. 

Még az év őszén, Zentán, a művésztelep kiállítási termében, majd 1974 
januárjában ismét az újvidéki Ifjúsági Tribünön tart egy-egy író—ol-
vasó találkozót a csoport, ez utóbbin Bálint Béla, Tari István és Vicei 
Károly személyében. 

1974 április: előadások Adán, illetve Moholon, melyek jellegzetessége 
az összegyűlt gyermek-közönség s az ehhez idomuló anyagválasztás. 

Közben folyik egy terjedelmében hosszabb, tartalmilag szilárdabb m ű-
sor anyagának összegy űjtése, megkomponálása. A kiválasztott versek, 
próza egy része posta útján Hódmez ővásárhelyre kerül, ahol majd fiatal 
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előadóművészek, szavalók tolmácsolják a postázott küldeményt. A hód-
mezővásárhelyi városi könyvtár épületében realizálódik az est, május el-
ső  napjaiban, Bálint Béla, Balogh István, Molnár Cs. Attila, Cs. Simon 
István, Tari István és Vicei Károly közrem űködésével. Szloboda János 
bemutatja a csoport tagjait, értékeli munkásságukat, Benes József dia-
felvételekkel, sajátos technikával készített rövidfilmjeivel egészíti ki 
az irodalmi műsort. 

1974 novemberében, ismét Újvidéken, Bálint Béla, Tari István és a 
Térzenések felé hajló Sz űgyi Zoltán olvas fel novelláiból, prózaversei-
ből. 

1975 júniusa — újabb magyarországi vendégszereplés, Hódmez ővásár-
helyen, illetve Deszken. Versek, kispróza, novellák két vásárhelyi fel-
lépés keretén belül; Deszken, az ott él ő  szerb ajkú közönség el ő tt két-
nyelvű  irodalmi műsor, magyar, illetve szerbhorvát nyelven. Ez alka-
lommal a csoporttal tart a zentai származású Tanfa Kragujevié belgrádi 
írónő, és a napjainkban kibontakozó Csányi Erzsébet is. 

* 

Ez az értekezés, mint ahogyan a felhalmozott adatokból kit űnik, elsőd-
legesen a megismertetés feladatát t űzte ki céljául, igyekezve minél ob-
jektívebb, valóbb képet reprodukálni a megfestésre „ítélt" valóságról. 
ítélt — ugyanis egy feszes hártya, a kereten feszül ő  kép, sohasem lehet 
azonosa valósággal (a modell a tárggyal), csupán részletek kiragadására 
illetve elfojtására képes. 

A festő  komponál: a meglev ő  elemeket egymás alá, mellé, fölé helye-
zi kísérletezései során, mely folyamatban a lényegbevágó és tipikus mo-
tívumokat igyekszik kidomborítani. 

Mint ahogyan a hangversenyt is szögletesre szabja a terem négy fala, 
ugyanígy mi is folyton megszorításokba, buktatókba ütközünk, s csak a 
falak keretén belül szerkeszthetjük, formálhatjuk a rendelkezésünkre 
álló nyersanyagot. 

A továbbiakban, néhány mondat erejéig, képet próbálunk formálni 
egy-egy költő  — Balogh, Tari, Vicei — munkásságáról. 

VICEI KÁROLY 

„mégis 
gallérba süllyedt nyakkal 
ködöt harapva 
nádtetős házak tövén 
rőthajú lánnyal lapítok 

kérdőjel vagyok a sok pont között 
a sok pont között" 

Kérdőjel, a sok pont között — vallja önmagáról Vicei. 
Valóban ellenpont, de nem is annyira költ ői mibenlétével, mint in-

kább emberi magatartásával, viszonyulásaival a dolgok iránt. A sok pont 
között: nem felkiáltójel vagy más, hasonló üt őerejű  szimbólum —csupán 
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kérdőjel. Már ez is eretnekség. Ingadozásról, bizonytalanságról azonban 
szó sem lehet, a kérdőjel csak a költői szemérem szüleménye. 

Vicei képtelen beleolvadnia terepszín árnyalataiba. Inkább választja 
a kontraszt önkínzó szerepét életfelfogásának, mint a csendes békessé-
get — ám egyben lazítást is -- jelent ő  kiegészít őszín státusát. „Nem föl-
tétlenül a barlangot utánzó ház, az állkapcsot utánzó fog a legjobb." —
írja Tamás A., esetleges kételyeinket megcáfolva. 

Mindez természetesen rányomja bélyegét Vicei költészetére is, sokszor 
a lázadó, máskor csak a pesszimista lelket tárva elénk. Pesszimizmusa 
néha cinizmussá fejl ődik, groteszk módon viszonyul a dolgok iránt: 
megpróbálja változtatni környezetét, próbálkozik — végül sikerül: kör-
nyezetet változtat. 

Vicei költészetét két —egymástól élesen el nem határolt s nem azo-
nos terjedelmű  — fejezetre tagolhatjuk. Az els ő  verstípusra jellemz ő  a 
spártai tömörség, cikornyátlanság — még a mozgások is mozzanattá der-
mednek, tehát pillanatfotók. A másik típust képezik dagályos, elhalmo-
zott, szecessziös jellemvonásokkal bíró versei. 

Az első , terjedelmében nagyobb periódus tipikus állomása — egyben 
ars poeticája — az Adalék: 

„vers úgy is keletkezhet hogy 
reggel-dél-este tengelyénél fogva 
elforgatunk egy napot 
mindaz amit 
centripetális emlékezetünk visszatart 
anatómiája lesz a versnek" 

Komlós A. szerint: „A dal akkor születik, amikor a világ a lélekben 
pillanattá tömörül." 

A dal, vers éppen ezen tömörsége révén nyer szilárdabb halmazálla-
potot, kitör a nap reggel-dél-este tengelyforgásából, leküzdve a gátló 
vonzóerőket, időtlenné válik, „úgyszólván időfölötti" — folytatja Kom-
lós. 

A költeményt vizsgálva, két egységre bonthatjuk: 
a probléma felvetése 
a válasz, a kulcs. 

A probléma: a vers, a vers keletkezése. A kérdés csak közvetve, in-
direkt formában hangzik el, egy látszólagos — de csak látszólagos —
válaszba „öltöztetve". Lényege, hogy mi módon lesz abból vers, ha egy 
reggel-dél-este tengelyénél fogva, egy szemügyre vett napot próbálunk 
megszűrni, lebontani. 

A tényleges megoldás, a válasza három utolsó sorban fogalmazódik 
meg: mindez, amit emlékezetünk képes magához rántani, kimenteni a 
forgásból — váza, anatómiája lesz a versnek. A dolgokat tehát szem-
cséikre bontjuk — kiragadjuk a legalkalmasabbnak vélt pillanatot, hogy 
az később hosszú órákra engedjen következtetni. 

Sőt, rnár a vers épít őelemeit összevetve is felfigyelhetünk kett ősségé-
re. Az els ő  rész fókuszában fehér, tisztán cseng ő  szavak — reggel, dél, 
nap — állnak; ellentétben az összetett, komplex kifejezésekkel — cent-
ripetális, anatómia —, ahogyan ez a tartalomhoz is h űen idomul. 

És végül, ami a hat sorba tördelt gondolatot az ötlet fölé, a vers szint- 
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jére emeli: a szókapcsolatok. Merész, újszer ű  szókapcsolatok. „Optikai 
csalódás azt hinni, hogy a költ őiséget a vers valami sajátos szókinccsel 
éri el... csak nagyerej ű  szókapcsolatokat kíván." — írja Komlós. 

A barátok: ha valaki „kérd őjel ... a pontok között", kire számíthat, ha 
egyáltalán teheti, mintsem a talán még meglev ő  barátaira. 

Viceinél azonban a barát szó eredeti jeientéséb ől csak a terminussal 
spontánul együttjáró hangulat, melegség marad meg. Az is csupán in-
formációs, kommunikációs kapocs. Az olvasó egy lehet ősége, hogy „be-
leöltözhessen" a versbe, magára vonatkoztathassa azt. 

„ ... a versek túlnyomó többsége els ődlegesen és közvetlenül nem az 
olvasóhoz, hanem valaki vagy valami máshoz, vagy senkihez sem szól, 
s legfeljebb csak e »máson« vagy »senkin« keresztül, közvetve szól az 
olvasóhoz ... A költő  az esetek többségében megteremti vagy legalábbis 
előkészíti annak lehet őségét, hogy az olvasó bekapcsolódjék a kommu-
nikációs folyamatba." — olvashatjuk Hankisnál. 

Vicei az ismerős, szomszéd vagy akár polgártárs terminus helyére —
környezet — biggyeszti a barát szót, hogy ily módon testközelbe férk őz-
hessen. Egyúttal tipizál, szabványosít is. 

„barátommal 
ugyanazon a képeslapon lakunk 
felfigyeltem 
náluk mindig pontosan délben kész az ebéd" 

Állhatna itt: egyugyanazon városban, de így b ővebben informál; a 
„képeslap" érezteti a hamisságot, a csalást, a puszta látszat keltését. 

„ ... a költemény(ek) immanens struktúrájában számos »nyelven« vele 
járó és tartalmi többlet fedezhet ő  fel; s ezek jobbára nem kommuniká-
ciós (gondolatközl ő) funkciót töltenek be, hanem els ősorban esztétikai 
információt közvetítenek és sugallnak." (Zsilka T.) 

„Felfigyeltem — ismét önmagáról vall (egocentrizmusa végigvonul 
költészetén) közvetett úton hiszen ő  minden bizonnyal más, mint az, ami 
érdeklődését felébreszti, amire felfigyel — nálunk mindig pontosan dél-
ben kész az ebéd". A tradíciók, sablonok világával állítja szembe énjét. 

„Jelentős problémájuk a bronz-tekintélyek, a souvenir-szfinxek: ,száz-
torkú panaszunk a szobrok sem érdemlik (Vicei). Úgy járják az em-
lékműveket, mint Cassavets h ősei Shadows c. filmjében a múzeum szob-
rait" — jellemzi Tolnai O. a Hol ó hol el őszavában. 

Továbbá: „barátom elégedett / jól megszerveztem az id őjárást". A 
konfliktusok során a költ ő  volt kénytelen „megszervezni", ő  a magányos 
tölgy és barátja az él ősködő  fagyöngy. 

„kiderül 
barátom is el őbbrevalónak tartja 
a maga emésztését" 

Barátom is — mi marad, ha az utolsó kapocs is fellazul? A költ ő , mint 
már írtuk, próbálkozik, újra meg újra, végül környezetet változtat. Egy 
saját világot teremt. 

„Minden játszó gyerek úgy viselkedik, minta költ ő , amikor saját vi-
lágot teremt magának, helyesebben világának dolgait új, neki tetsz ő  
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rendbe sorolja. A játék ellentéte nem a komolyság, hanem — a valóság. 
A gyermek minden affektus-töltés ellenére játékvilágát nagyon jól meg-
különbözteti a valóságtól, és képzelt tárgyaival és viszonyaival szívesen 
támaszkodik a valóságos világ fogható és látható dolgaira. Egyedül ez a 
támaszkodás különbözteti meg a gyermek »játékát« a fantáziálástól." —
magyarázza S. Freud. 

Környezetet változtatni, így születik a Meditációk: a szökéshez: „italo-
mat futva hörpinteni / jaj ez az én utolsó vonatom ..." Mikor úgy véli, 
megérkezett: „vagy sikerült volna / társtalan-tisztán / csak egyma-
gam / átmenni", maga is meghökken az esetleges siker láttán. 

A keretet — megfestett világát — élettel tölti ki. Ekkor íródik a Me-
diterrán képeslapok ciklusa. A szökés, noha látszólag kielégít: 

„puhán esik a heverés is 
e pasztell-köveken 
aztán majdhogynem karonfog 
a fehérnemű-füzérek vidámsága" 

— mégiscsak utópia. Belátva ezt, kénytelen visszaereszkedni: „amikor 
hazajöttem a tengerr ől / s nem tudtam mihez kezdeni". 

Vicei költészetének következ ő , napjainkban kibontakozó, korszakát ké-
pezik a már említett „horgolt" versei, hiszen e költeményeit filigránm ű -
ves módjára faragja, építi. 

A Vers betegágyból egyike els ő  költeményeinek, azonban már itt ki-
mutathatók szecessziós képei, a most ismertetend ő  réteg csírái, melyeket 
azután évekig hanyagolt, talán a „divatnak" engedve, hogy kés őbb, a 
leegyszerűsített, megszűrt formákat elhanyagolva, félrevetve, újra a mí-
ves-munkához lásson. 

„apró festmény — 
nekem ennyi a világ 

hóbundás bozótok 
ballagnak elő  a ködbő l 

ablakomon 
hegyes fekete póznák 
girhes-csontszikár fák 
kelletlen mutatják 

magukat" 

(Vers betegágyból) 

A Szecessziós kép című  költeménye azt a látszatot kelti, hogy felha-
gyott a lázadással, a „kérd őjel" kitörlődött a pontok társaságából: 

„sző lőutcák fókuszában 
növényzöldben 
égbolt darabkája 
a kiszáradt kékköves hordó 
ünnepel ma 
gereblye nyeső  metszőolló 
nagynéni őriz füstölgő  kondért" 
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Megtéveszthet a könnyed képek eredményezte látszólagos idill, s őt a 
vers elemei — égbolt, ünnep — kiváltotta kellemes ünnepélyes hangu-
lat, melyet a sz ő lőutca, kékköves hordó, gereblye, nyes ő  hivatott reali-
zálni, a valós világ elemeire átültetni. 

Azonban íme újra kísért, megcáfolva a fönt írottakat, a lázadás: 

„reneszánsz hasak között 
kecskelábakon sóhajt 
az asztal 
csillogó jólét a húslevesen" 

— hiszen ez az egység nyugodtan egy csoportba rendezhet ő  a már tár-
gyalt „felfigyeltem / náluk mindig pontosan délben kész az ebéd"-del, 
vagy a „barátom is el őbbrevalónak tartja / a maga emésztését" sorok-
kal, talán még egy kissé bántó is a lázadás ilyenfajta, egysíkú formája. 

Mára Szecessziós képnél is rámutattunk egy vegyes érzelem kiváltás-
ra: egy túlzásokig torzított, rózsaszín kép megteremtése, melynek egye-
düli szerepe, hogy a kontrasztot adja, hogy megszilárdítsa és sokszorozza 
az őt követő, valódi közlés hatását, de ezen összhatás még inkább jelen 
van a költő  utolsó verseinek egyikében, a Térzenében: 

„májuszöld hársak alatt 
a szökőkút süteményes krémbevonata 
kék-piros-sárga 
fasorok közén 
rozsdás salakfedte tér 
kottaállványbokrokban 
villogó rezek 
kÉ k posztón 
Nap-parazsú gombok izzanak", 

majd ezt követ ően a valódi közlés: 

„körül 
feszes ünnepi tömeg 
vasárnap", 

fokozva a fönti három sort: 

„továbbá itt egy összkomfortos pad 
éhenkórász-kvártély 
ki van a bolond Imre segge 
tiszteletlenül korog egy gyomor", 

és egy groteszk vigyor: 

„szárnyal ó szárnyal a térzene". 
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BALOGH ISTVÁN 

Sorra exponál, az észlelt dolgokat, az általuk kiváltott reflexiókat 
többnyire azonnal rögzíti, utólagos csiszolás, a visszatekint ők tér-látása 
nélkül. Nyerve ezáltal eredetiséget, a valóságviszonyok reálisabb ábrá-
zolását; azonban a sűrítés-szűrés híján nagyobba hibalehet őség is. „Az 
új ... nem véletlenül jelentkezik, hanem asszociációkból és tudásból bon-
takozik ki. A műalkotás nem készül el teljesen az ihlet ideje alatt: fe-
lülvizsgálatot és bírálatot igényel." (C. Patrick) 

Máskor nem reked meg a bemutatás, az ábrázolás szintjén, nem elég-
szik meg a felszíni látszattal, a dolgokat szemcséire próbálja bontani, a 
lényegbevágó egység után kutatva, a valóság látszatburka alá igyekszik 
hatolni, „a lényeget akarja megkeresni — lényeglátó szenvedéllyel vagy 
intellektuális belelátással, révülettel vagy spekulációval." — vonatkoz-
tathatjuk Baloghra Szabolcsi M. a művészt jellemz ő  fenti néhány sorát. 

„Érdeklődése több irányba vonzza: szonettet ír és gyermekdalt, sza-
bad verset és kötött szótagszámú balladát ... Irónia és ellágyulás, gondo-
latiság és gondtalan, önkénytelennek tetsz ő  dal, már-már tökéletes ver-
sek s kezdetleges versszakok" — leltároz Hornyik Miklós Balogh költé-
szetében. 

Szabad vers és kötött formák: mintha bizonytalankodna, 

„aztán az éj a küszöbre ül 
vagy a templom elé 
ásítozik lehajtja fejét 
és megérkezik a férfidalárda 
lehet éltetni valamit 
csak a lárma a fontos" 

(Eltűnt az éj) 

„Ah! Elhagytál engemet, drága, 
Hiányzik nagyon gyémánt varázsa 
Szemednek, s hattyú nyakad 
Csak halvány, fehér emlék marad ..." 

(Eltűnt az éj ) 

mintha nem találná a számára legmegfelel őbb, leginkább idomítható 
megoldást. Az önmegtagadás, a széjjelhúzás világosan tükröz ődik a fent 
idézett vers, az Eltűnt az éj, két kiragadott egységéb ől is, még ha kont-
rasztként használja is a költ ő . 

Verseiben a szemléletmód eredetisége, a hitelesség mellett kimutat-
ható a mondanivaló, azonban -- mint az imént is láthattuk — a kife-
jezés újszerűsége hiányzik. Gyakran alkalmaz rímekbe szedett sorokat 
— „a rím hol hangfogó szerepet tölt be, s az a rendeltetése, hogy meg-
fékezze a nekivadult indulatot, hol pedig egy megnyilvánulni akaró, 
tiltott indulatról tolja el a hangsúlyt egy megengedett és szelídebb in-
dulatra ... úgy foghatjuk fel, mint »kompromisszumos képz ődményt« a 
kifejezésre tör ő  komplexumok és az őket visszafogó cenzúra között" 
(Charles C. Baudouin) — de jogos a kérdés: beszélhetünk-e Baloghnál 
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a rím effajta emelkedettebb szerepér ől, nem pedig a már az olvasó által 
is elfogadott zeneiségre tör-e, a csengést hajszolja. 

Legtöbb esetben a vallás anyagához nyúl, „kedvenc témáit a bibliá-
ból meríti" (Hornyik): 

„Gyűlöl-gyűlöl isten engem, 
s hogy számban méregfog nincs, 
kezembe hideg szuronyt adott, 
elárulta: legnagyobb kincs" 

(Kósza sorok, lehajtott fejjel) 

vagy: 

„s fenn az Úr ül megmerevedetten 
körötte jégből angyalok, 
imájuk halk szóval én vagyok ... " 

(Magam embersége) 

továbbá: 

„ ... és megmagyarázom 
az összeverődött gyülekezetnek, hogy a 
fakeresztek innen mind elkorhadtak, 
új Isten született, új Nagyasszony 
jajgatott, és valódi az apám, 
nem lelki megtermékenyülés a 
fényes gyümölcs ..." 

(Dala porból elevendetett három királyokról) 

A példák további halmozása fölösleges; Balogh a mitológiával mint 
mezővel, mint tátongó térrel, mint egy kínálkozó lehet őséggel rendelke-
zik, mely mez őt, teret azután önmagával népesíti be (új Isten szüle-
tett / imájuk halk szóval én vagyok), hogy kibontakoztathassa eredeti 
énjét: eretnekségét: 

„Az utolsó vacsorán kiköptem a kenyeret, 
testedb ő l kelt kenyeret, Uram. 

n élni akarok." 
(L; adás) 

Nem vállalja a szentek szerepét, kiköpi a kenyeret, az úr testéb ől kelt 
kenyeret, ugyanis a szentek halhatatlanok, ő  halandó akar maradni, én 
élni akarok, horkan fel. 

Metafizikus barbárok dala — a római kapukat dönget ő  barbárok ké-
pében jelentkezik, csupasz testi erejével, hatalmakat dönt ő  barbár-hév-
vel. Egyúttal szakítás a vallással is: „isteneink és szellemeink tapsol-
nak / ha b őgő  keresztimádókat látnak kereszten". Azonban mi, ha széj-
jeloszlik a káosz, ha megreked a láz, ha elmúlik a hév: 
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Ő , jaj, elment a szél, 
elment a szél és itthagyott, 
itthagyott egyedül a napon, 
egyedül a napon megfagyok. 

(Egyedül a napon) 

Majdhogynem szójáték és mégis sokatmondó sorok ezek, ugyanis a 
költő , lévén célja az értelmes és hatásos közlés, ügyesen versébe kódolta 
azt a Helyzetet (elment a szél, itt hagyott, egyedül a napon), amely mint-
egy kihívta, motiválta a versben megfogamzott Választ (megfagyok), és 
létrehozta magát a verset (Hankiss alapján), biztosítva a lehet őséget, 
hogy bárki könnyen magára vonatkoztathassa a sorokat, bárki azonosul-
hasson a költő  személyével, vállalva sokszor igen keserves, meghurcolt 
sorsát, mert végs ő  fokon „mások életét átélve találunk reá saját ma-
gunkra. Valami újat, mást, eleddig titkon szunnyadó ismeretlent fe-
dezhetünk fel ekképpen önmagunkban." (Zolnay V.) 

Szakítása vallással, az eretnekséggel — de vajon szakítás-e ez, jogá-
ban áll-e a költ őnek, képes-e, meghazudtolva korábbi önmagát, félre-
dobni addigi viszonyulásait a dolgok iránt? Nem, írja S. Freud, „alap-
jában véve semmiről sem tudunk lemondani, csak becserélünk egy va-
lamit egy másik valamire": az egyházi eretnekséget „polgári láza-
dásra." 

Nem elfogadnia töviskoronát, nem imádott bálvánnyá, egyszer ű  jel-
képpé válni — kérj inkább egy maradék puskaport, írja Balogh Che 
című  költeményében, egy marék puskaport, és szórd ide közénk, kérj 
inkább ólmot, folytatja, ólmot és bátorságot nekünk. 

Majd népi motívumokat sz ő  az epikus hangvételű  versbe: 

„meglátod tavaszra megindulunk 

meglátod tavaszra illatosabb lesz 
a barackvirág meg vidámabbak lesznek 
a hegyi pásztorok is barmaik 
egy helyett kett őt ellenek majd örömükben" 

Ezt követve elkeseredetten hajtogatja: „nagyon szépen kellene téged 
megsiratni", vég:il pesszimizmusba csap át: 

.,nagy a mi fájdalmunk vonítani se 
tudunk sírni se dermedni se" 

T.ARI ISTVÁN 

Tari István kezdeti próbálkozásaira a sok esetben öncélú képhalmozás 
jellemző , verseivel csupán érzékeink kielégítésére törekszik. Költemé-
nyeiből kimaradta többé-kevésbé új mondanivaló — viszont mondani-
való nélkül a vers peng ő  érc, vagyis „a nyelv önálló életet kezd élni, 

666 



önmagáért válik fontossá, a jelöl ő  túlnő  a jelöltön, a szavak mágiává 
lesznek s illattá, a vers egészéb ől kiszakad a kép, önálló életre kel" 
(Szabolcsi M.). 

„a cirmos ajándék-almán 
picurka fogaid 
megbarnult helye 
meditál" 

(Emlék helyett) 

Hiányzik a képeket összetartó kohéziós er ő , széjjelrobbannak a sorok, 
a költői „megszenvedettség" hiányában képtelenek verssé összeállni. 

„visszatér ő  bűnösök 
lopták 
bomló kertedb ől az 
orgonát 
ölelő  füvében ficánkoló nyelveooskék 
lubickolnak" 

(Rohadt fogam emlékére) 

Komlós A. fejtegetéseit — ha feltételesen is — elfogadjuk, szembet ű-
nik, hogy Tari egy általános, Komlós szerint a korra jellemz ő  hibába 
esett: „A szürrealizmus óta divat a hasonlat-hajsza, egy költ ő  tehetsé-
gét már-már azzal mérjük, milyen mennyiség ű , és milyen frappáns me-
taforát használ." Majd következ őképpen próbálja igazolni állásfoglalá-
sát: „A jól megvilágított szobában hasztalan gyújtok meg több villanyt, 
a szoba ett ől már nem lesz világosabb, csak a szemem fog káprázni." 

„Avartenger.... 
Rozsdás fák ... 
Tétova, 
ezüst 
bikanyál" 

(ĆOsszel az erdőben) 

Tari lírai alkat, a hangulatiságra törekszik, helyesen, ugyanis a líra, 
„a vers nem érzéki er őben akar versenyre kelni a festménnyel, a vers, 
még a leíró vers számára is a hangulat a fontos, s ehhez a szavak kö-
zelebb férnek, mint a színek" — von párhuzamot Benedek M. a líra és 
képzőművészet között, rámutatva a hangulatábrázolás, -keltés fontos-
ságára. 

„vérkazlakkal 
tajtékozó 
rísz 
honnan ez a ritmus 
ujjaidban" 

(Tutti) 
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A hangulatot képeivel igyekszik megteremteni, néha kier őszakolni az 
olvasóból. Az érzések azonban sokszor felületesek, a költ ői mélység —
a lírai szépség egyik sajátos kategóriája hiányában, mit a colla.ge-sier-
kesztés számlájára róhatunk fel. 

„Tari István: Talajvér című  verse a formakezelés feltűnő  biztonságá-
ról tanúskodik... az er ő  és a kifejezés szenvedélyének irányába fejl ő-
dött. Költői ihletettségű  heves festőiségében a filigrán rajz is helyet 
kap." -- írja Juhász Géza. 

Talajvér c. ciklusa pályagrafikonján az akkori maximum, minden 
egyes skalpja egy-egy hiú gy őzelem a felvet ődő  problémak felett. Min-
den megszerzett skalp egy-egy újabb érintkezési lehet őséget kínál a 
maszk alá rejtett tényekkel. 

Meg kell említenünk a fekete, a sötét és a t űk, tövisek kísértetiesen 
visszatér ő  árnyát. A fekete tartalmaz egy bizonyos szorongást, izgalmat 

hasonlóképpen, mint amikor belépünk egy sötét szobába: nem tud-
juk, hová kerültünk, merr ől érhet bennünket valamilyen küls ő  hatás, 
nem érzékeljük a falakat — a távolságok a végtelenig terjeszkednek. 
A tű  viszont: 

„anyám varrógépe 
a legtökéletesebb fegyver" 

nem a fegyver er őssége, hatásfoka a fontos, hanem az ellenállás, a 
cél érdekében történ ő  tudatos küzdelem. „Az éj gombost űi" — a csilla-
gok egy kedvező  alkalmat nyújtottak a két motívum láncba fonására. 

Hernyóéréskor, ez a költeménye egy, a vers szintjére emelt útinapló, 
sorokba tördelt élmény- és reflexióhalmaz. A szelvényezettség, az elide-
genedés — a Lukács-féle „eldologiasodás" jellemzi. 

A törés pillanatában, a líra és a próza — pontosabban prózavers —
határán születik az Érvénytelenített nyikorgások cím ű  költemény, mely-
ben maga a költ ő  mondja ki a bíráló szót: 

tíz évig faragtam 
és 
nem 
forog 

tíz évig faragtam 
és 
nem 
fi 
ROG 

Etűdök, ujjgyakorlatok — talán egy nagyobb feladat, er őmegfeszítés 
elé. Sikerült „id őzített képeket" teremtenie, jól id őzítetteket, melyek 
ezáltal funkciót nyernek, s nem pedig fékeznek. Interpunkciók, nyelvi 
grammatikai megmunkáltság jellemzi ezen írásokat, melyeket az epikum 
hiányában inkább prózaverseknek, mintsem prózának tekinthetünk. Bő-
vérű  mondatok, fokozás, fel-feltör ő  gondolatritmus — határozhatnánk 
meg Tari István legújabb kísérletezéseit. 
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a színeli keverőmestere  
Jegyzetek Cs. Simon István költészetér ől  

MOLNÁR. CS, ATTILA  

Mint mára szóban fösvényked ő  kritikusok néhányszor megállapítot-
ták, Cs. Simon István a lassan fejl ődő  és beérő , a nehezen versel б, vala-
mennyi költői képért külön-külön megküzdő  alkotók közé tartozik. 
Nemcsak azért, mert egyetlen, 1971-ben megjelent Utak keresztje című  
verseskötetén kívül azóta is aránylag ritkán találkozhatunk nevével fo-
lyóirataink vagy lapjaink irodalmi oldalain, hanem mivel költ ői alkata, 
sajátságos élményvilága, más irányú tevékenysége eleve nehézkessé, las-
san erjedővé, de egyben sűrítetté, a kevés szóval sokat mondani szándé-
kának kézzelfogható példájává teszik a Simoni költészet kiteljesedésének 
szakaszait. 

A mennyiségi „termés" ismérvei azonban nem biztosítanak egyben mi-
nőségi, illetve valódi értékeket is. S így van ez fordítva is. 

Költőnk esetében a „sz űk esztendőket" lehetne talán egyféle alkotói 
szerénységgel is magyarázni, bizonyos lámpalázzal, mely akkor fogja 
el, amikor függöny elé, illetve olvasói elé kell lépnie. 

E belső  vívódás az élménnyel és kivetítésével arra enged következtet-
ni, hogy Simon töprengő , magába zárkózó, bonyolult költ ői egyéniség, s 
éppen emiatt igen nehéz poézisét megközelíteni, elemezni és föltárni eré-
nyeit, valós értékeit vagy negatívumait. 

Némely embert (s nemcsak m űvészre kell gondolnunk) oly nagy erővel 
tud kötni egy-egy vidék varázslata, leigázó vonzalma, oly nagy intenzi-
tással hat ki ez a tájrajongás egész életmódjára, annyira átitatja, érze-
lemvilágát, mindennapjait teljességgel kitölti, hogy — m űvész esetében 
— emléktára, élményanyaga, kivetítése er ősen összefügg az általa meg-
kedvelt és kiválasztott vidék küls ő , felületesebb és bels ő , összetettebb 
átérzésének jegyeivel, képleteivel. 

Legtöbb esetben ez a választott vidék a sz űkebb szülđföld tájéka. 
Cs. Simon István indulásával, kés őbbi, óvatosan s szigorú mértékle- 

tésséggel kibontakozó költészete is ezt az állítást látszik igazolni. 
Az olyan érzékeny, finom árnyalatokat befogadó és kivetít ő  művész- 
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nél, mint amilyen ő  is, a föntebb emlegetett tájvonzalom szükségszer űen 
és elkerülhetetlenül fölszívódik alkotói opuszába, már-már meghatározó 
erejűvé, kényszerítő  sugalmazóvá válik, sőt, gyakran maga a táj jelenti 
a kizárólagos élményanyagot, az ősforrást. 

a Csanádi úton föltápászkodott 
a nap 
lassan 
belém nőtt a táj 

vallja a Terján című  versében, a zárószakaszban. S tovább: a PannGnia 
címűben: 

Vérlegyekkel rajzó mezőillat 
füvek gyászjele 
szélvészfők portyáit 
sziksóba lepte 

A táj rétegeiben 
a nyomok 
pogány istenekhez térnek 

Ami elsősorban és mindenekel őtt nyugtalanítja tehát, az kétségtelenül 
a szülőföld, a bánsági pusztuló folvak, a szül őtáj rejtett, mindeddig még 
kitakaratlan titkai, a titkok átgondolt, átérzett, mélyértelm ű  föltárása, 
versbe sűrítve: 

Véredbe kóstol az éj 
árnyképén fagy-törések 
csont-derező  kényszer 
ellenvetés a fény 

Véredbe kóstol az éj 

Kezdeti szakaszaiban, mondhatjuk, hogy a leírt, apróbb szakaszokhoz 
teljességgel elegendő  egy-egy képelem, a természett ől kölcsönzött gon-
dolat- vagy érzelempárhuzam, hogy telítettebbé, beértebbé válj on a ki-
kívánkozó szavak és láttató gondolatok végleges formája és tartalma. 

Ennyi éppen elég ahhoz, hogy megszülessék a költemény. 
A szülői tájhoz szorosan kapcsolódva, mintegy a vidék sugallta él-

ményanyagból sarjad ki, egyszerűen vagy áttételesen az igazi monda-
nivaló; sokszor a régmúlt meg- és visszaidézése, mint mondjuk a Ter-
jáni elégiában, a Tél van vagy az újabb kelet ű  Helyzetképben. 

Az ősök és elődök szelleme ismét fölképlik el őttünk. 
A képzelet játékos erejével fölidézi a régmúlt történelmi korok és han-

gulatok enyésző  emlékét, a szenvedő , küszködő  és az örökké fojtogatott 
elődök rokonszenves alakjait. 

Cs. Simon versei — els ősorban a koraiakra gondolunk — nemcsak 
az otthoni táj megbízható ismer ősét prezentálják, nemcsak ezzel akar 
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egyedül azonosulni, nemcsak ennek rejtett és egyben csodálatos nyelve-
zetét akarja meghallatni .. . 

Költeményei az évekig tartó élményanyag alapján Mostarból, a Medi-
terrán vidékér ől „csordultan lorcaiak", az éghajlattal párhuzamosan 
fölhevítettek, déli gazdagsággal telítettek. 

Mostar városa, a Neretva völgye, az átizzott kövek a költ ő  hosszabb 
állomáshelyei. Elsősorban ugyancsak tájjellegével hat rá ez a vidék; 
költői képeit, a bels ő , versbeli feszültséget még jobban, még árnyaltab-
ban kiteljesíti a mediterrán légkör, még színesebbé, még gazdagabbá te-
szi minden értelemben. 

Egyik egyszerű , ám annál mélyebb négysorosa így hangzik: 

PARTRÓL 

Mert láttam hogy nagyon 
magamra maradtam 
egy sirály kifeszítette ívét 
és fölsóhajtott a tenger 

Idegenben van tehát, az idegenség terhe teljes egészében ráneheze-
dik, a kiút számára az, hogy a tenger és a sirály megidézése által árulja 
el nagy-nagy magánosságát ebben a remek, korai miniat űrjében. 

Az itthonlét magányáról a továbbiakban így láttat: 

TÉL VAN 

tél van 
a szikeseken szép kegyetlen 
éhség 
tél van 
a csontodon diderg ő  fehérség 
fagy és kristályképzetek 
tél van és ilyenkor kevésbé romlandók 
a lányok és az ételek 

Az emberi és a költői magány hűséges és kifejez ő  kivetítése egyébként 
számos esetben jelen van Simon költeményeiben. Vagy az évszak rideg 
tükrébe ágyazva, vagy pedig az utak, a fák, a fauna és flóra vigaszta-
lan érzéseket kiváltó megfogalmazásában. 

Verseit vizsgálgatva, elemezve, olvasgatva az a benyomásunk, hogy 
költőnk elsősorban a nyomasztó, darabos, balladaszerű  líra megfor-
málót a és művelője. 

A szomorú, kietlen színek kever őmestere. 
E pesszimista világérzés, környezetrajz azon jegyek közé sorolható, 

amelyek mélyen rányomják bélyegüket a tájból kiszakadni nem akaró 
poéta alkotásaira, a túlteng ő  meghatározó jegyek tehát. 

A többnyire rövid lélegzetű , de ennek ellenére a teljesség érzetét kelt ő  
verseiben az élet sötétebb, kiábrándítóbb oldalát illusztrálja, a környe-
zet süketségét, a pusztuló bánsági falvak vigasztalan világát, az elköltöz- 
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ködő  vagy elhaló nép évszázadokonat viselt terheit tárja elénk sz űk-
szavú, de mindenkor átélt intenzitással. 

Szeretné megmutatni önmagát szerényen és a poézis eszközeit tiszte-
letben tartó, sűrítő  gazdagsággal, tömören: s egyben a vidék formálta 
ember profilját is elénk tárja. 

Utalnánk itta Vázlatok feketében című  alkotására, melynek befejez ő  
sorai döbbenetes képet festenek arról a mili őről, amelyben élni kény-
szerül: 

Fekete úton 
szétrebben a zöld 
rám csordul az este 
hűvös őgyelgés a táj 
fekete úton megyek 
mindegy hogy merre 
hűvös őgyelgés a táj 
utak útvesztőjén a fekete út is 
a növényektől az istenségig vezet 
és békés tájaknak ácsol furcsa kereszteket 

Hogy mennyire er őteljesen, mennyire kizárólagosan szerepel a táj 
csekély számú, szerelmes-tárgyú költeményeiben is, azt a Sajdulás, az 
elégikus hangú És, az Ü'nnep után és még néhány, hasonsz őrű  versében 
fejeződik ki a legszembeötl őbben. 

„Újra letörlöm a porta tájról" ... — mondja egy helyütt, s úgy érez-
zük, hogy ars poeticájának méltán lehet ez a két képletes sor az alap-
köve. 

Bár a vidék, a szül őföld megszállott énekeseként ismerjük meg, s 
már-már azt hinnénk, megnyugvást, csillapodást lel környezetében, al-
kotásaira — micsoda ellentmondás! — mégis a magányosság érzete, a 
szélmalomharc kísért ő  sejtelmessége nyomja rá bélyegét. 

Az elődkutatás, a költészet áttételeibe rejtett-ültetett-s űrített indulat, 
szenvedély és dinamika, a kirobbanó er ő , a visszafojtott inerció tüze, az 
örökös küzdelem tájjal, idővel, környezettel s mindennek ellentéteként 
jelentkező  halk melankólia igézetében Cs. Simon mégis elkötelezett 
poétaként jelenik meg el őttünk. 

BORÚRA BORŰ  

A következ ő  kanyarban 
végképp lemondok 
a lehetőségéről annak 
hogy valaha is 
valahol is 
fölbukkansz majd 
a következ ő  kanyaron túl 
már csak 
a kanyarok maradnak 

Idekívánkozik továbbá a Teher a lomb egyik részlete is, melyet a 
leöltő  Dobó Tihamér tájképe el őtt élt át és vetített a külvilágba: 
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A vonalak gomolygásából 
kivonja magát 
a fa 
villám-üszköt vedlő  
árnyékát fölfelé vet ő  
félretoltan vívja 
csatáját a térrel 
a makacs televénnyel 
Teher a lomb 

Érezzük, hogy kevésbé termékeny, mondanivalóját alapos míígonddal 
kidolgozó szerz őről van szó, aki, ha nem is fogja szorosan a nagy el ő-
dök, tanítómesterek, Ady, Lorca, József Attila vagy a kortárs Pilinszky 
kezét, mégsem tudja teljes egészében túltenni magát az olvasó-élmény 
nyújtotta közvetlen vagy közvetett hatáson. 

A mesterek még kísértenek, de Simonról elmondhatjuk: aránylag ke-
vés számú publikált műveiben máris beérett, elkötelezett alkotót ismer-
hetünk meg benne, megtalálta tehát sajátságos, költ ői témavilágát és 
nyelvezetét, jellegzetes kifejez ő  eszközeit. 

Mint korábban említettük, nehezen beér ő  költőről van szó. 
Nyilván közel járunk az igazsághoz akkor, amikor arra következte-

tünk, hogy környezete, az elmarasztaló, célzatos el őítéletek, a perifériá-
ra-szorulás nagymértékben befolyásolhatják költészetének még intenzí-
vebb, még erőteljesebb kibontakozását, a visszahúzó, kicsinyes érdekek 
bűvkörében eddig még nem tudta s ma sem tudja teljességgel föltárni 
és kibontani adottságai bels őbb aranyfedezetét. 

Arra még emlékszem, 
hogy elfogyott az érdes 
kukoricás kenyér 
A padlást lesöpörték 
csontváz-soványak lettek 
a macskák 

A falut elárverezték aztán 
Férges gyümölcsöt termettek 
a tépett gyökerű  almafák 
Azon a nyáron 

és valahol mélyen 
keservesen énekel 
a búcsúi nép 
Áttüzesednek a tamariszkuszok 

— tudósít az Akkoránkká vált szorongás című , finom mívességgel ár-
nyalt, s egyben spontánul fölbuggyanó, látomásos költeményében. 
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Versei között böngészve az örökké nyughatatlan, sorsszer ű, balladai 
hangulatokat fölidéz ő  beletör ődés, a kilátástalan, keser ű  életérzés je-
gyeire bukkanhatunk. 

Vajon a vidéken élés nyomasztó atmoszférája, a negatív el ő jelű  elő-
ítéletek pergőtüze vagy egyéb visszavet ő  erő  kölcsönzi költőnknél a 
sötét tónusú hangvételt? 

Erre most még lehetetlen bizonyossággal felelni. 
Poézisének elkövetkez ő  szakaszától függ majd mindenképpen, lesz-e 

ereje, bátorsága leküzdeni az eddig érvényben lev ő  fékez ő-visszatartó 
hatalmak lendületét megtör ő  objektív-szubjektív tényez ők makacs, cél-
ratörő  hatását és befolyását. 

Az Ősz a réti majorban versét e sorokkal kezdi: 

Rozsdavörös kiáltássá 
fonódtak a gyomok 
köztük kallódok 

Még mindig korábbi opusáról beszélünk, s ha valamiféle fejl ődési 
vonalat akarnánk fölrajzolni — ha egyáltalán létezik Simonnál ilyes-
mi —, akkor témavilágának kib ővülését, gondolatainak elmélyültebbé 
válását, egyszóval költ ői világának sokszínűbb, bár olykor disszonáns 
ismérveit említhetnénk. 

Az Ahogy a vadkörtefa „szállni maradni" sora, vagy „a szikesen va-
lahogy / mégis kivirágzik" gondolata annyira egyéni, annyira önmagát 
szimbolizáló lehet, hogy kétség nem fér hozzá: itt, ezen a ponton költ őnk 
a közvetlen, leegyszerűsített és letisztult élmény formanyelvén üzen. 

,1 gyermekkor villan vissza egy-egy varázslatos pillanatra a Hcrdп  -
iék nr 6 szabadon csapongó soraiban, a pillanat megragadásának b űvö-
letet nyújtja az Аrnyék a havon versében, amely sz űkszavúságában is 
rei,tenete, еu telil teli itt . 

A táj titokzatossága, a líra, az átélt és „megrágott", de mégis s ontón 
élményt vél j Јk fölfedezni az Utóízben. 

Másutt, például a Csalód.ás, a Látomás, az Így című  hétsorosaiban csak 
egyetlen gondolatot fejt ki hangulatának, az átérzés intenzitásának meg-
felelően. Ezekrő l azt mondhatnánk, hogy nem többek fölvillanásnál, 
műhelyforgácsoknál, egy-egy nagyobb, jelent ősebb alkotás utórezgései-
nél 

Az egyoldalúságot, az elszürkülés veszélyét, a túlnyomó tájjelleget né-
miképp föloldja ugyan a korábbiak közül a Csókai utca, az Opoporosz,  
az Adalékok vagy az újabb kelet űekből mondjuk az Iszapba alvadt éj-
szaka mély költőisége, az Innen indult el rezignált hangvétel ű  sorai és 
a Majorok között finom, árnyalatgazdag átéltsége. 

Cs. Simon István költészete, a megtett és fölmutatott út még semmi-
képpen sem lehet teljes. Az ún. csúcsoktól is távol áll. 

S mintha ezen állításunkat maga is jól érezné. 
Elégedetlen. 
Kételkedő  hajlam. 
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hangtalanul állasz  
ismeгős irányok előtt  
idegenül  
gyomkoszorúk közt  
pariagon hagyott  
érzel.rneid zűrzavarát  
növeled"  

— írja a Gyomlcoszorúk között című , bizonytalansággal telített költe-
ményében.  

Nem szabad és nem lehet elhinni azt, hogy vidéken (s őt éppen vidé-
ken!) ne születhetnének igazán rangos, m űvészien átélt, átformált és ki-
vetített írásművek.  

A látszatra vagy valóságosan kedvez őtlen közeg bátor áttörésévei az  
irodalmi centrumoktól távol él ők és alkotók talán még sokkalta bens ő-
ségesebben, sűrítettebben, közvetlenebbül meríthetnek az élet örökké  
megújuló forrásából, azok, akik a roppant sokoldalú ,és gazdag népélett ő l  
iilietetten, szinte az anyatejként fölszívódott népdal egyszer űségébő l,  
édes eml ő iből táplálkozva át tudják érezni és átplántálni ezt a legtisz-
tább, zavartalan légkörben fogant élményanyagot  .. . 

A simoni költészetben, sajnos, csak elvétve akadunk ilyen biztató,  
kevésbé boríts sorokra:  

No, de 
terrietö fel ől olykor  

fölkel a nap  
fölocsudnak a vetések  
megcsillan a vadvizek jege"  

— mint ahogy a Helyzetképben írja.  
Súlyos gondokkal kacérkodó, kemény, balladás, sorsszer ű  ez a megtett  

út. Kevés számú politikai vagy szerelmi jelleg ű  versei sem kivételek.  
Ami a legfontosabb: Cs. 'Simon István tudatosan alkot, mindenkor el-

kötelezettnek vallja magát, eddigi költészete pedig valós értékké vált  
irodalmunk még mindig eléggé zárt határain belül.  
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három regéng 
(Burány Nándor: Összeroppanás, Csőd, Különszoba) 

SZLOBODA JANI  

„E Cassius ott sovány, éhes szín ű : 
Sokat tűnődik, s ily ember veszélyes ..." 

(Shakespeare—Vörösmarty: 
Julius Caesar I. 2.) 

Be kell vallanom, hogy Burány Nándorhoz zentaisága vezetett el. 
Amikor első  regényét kezembe vettem (Magunk próbaköve című  napló-
ját akkor még nem ismertem), azzal a várakozással lapoztam fel a köny-
vet, hogy vajon megtalálom-e benne az íróval közös gyermek- és ifjúkor 
képeit, embereit, eseményeit, a problémákat, kérdéseket, amelyek egy-
aránt kellett hogy foglalkoztassanak bennünket, mert ugyanonnan in-
dultunk, és utunk els ő  szakasza is ugyanazon a tájon át vezetett. 

Az Összeroppanás nem az elvont „művészieskedés" pukkanó és szi-
porkázó rakétáinak üres t űzijátéka volt, mint szűkebb hazánk irodalmá-
nak nem egy terméke, hanem egy darab, teljes valóságában és véres 
nyerseségében kimarkolt élet, amelyen gyönyörködni, szórakozni nem-
igen, de rágódni, töprengeni éppen úgy lehetett, mint ahogyan ez a sápadt, 
szőke fiatalember rágódhatott, töprenghetett azokon a döbbenetes ténye-
ken és tapasztalatokon, amelyeknek alaktalan gomolygása, fenyeget ő  
halmozódása végül is íróvá tette, regénnyé jegecesedve ki tolla alatt. 

Az író az események felszíne, a tájak, emberek felismerhet ő  alakja, 
körvonalai alatta bennük rejl ő  ellentmondások marcangoló tusakodását, 
önpusztító, idegeket és eszméket emészt ő  kételyeit is felfedte. Nem 
könnyű  olvasmány, mert a m ű  szándékosan szaggatott szerkezeti fel-
építésén, az id őbeli többsíkúságot megvalósító tudatos szerkesztésmódon 
túl az író indulatainak önkéntelenül feltör ő  megnyilvánulásai is, de 
ezenfelül még az olvasónak az az igénye, hogy a regény cselekményét, 
adatait állandóan a saját valóság-emlékeivel és élményeivel szembesít-
se, értelmének ítél őszéke elé vonja, maximális szellemi er őfeszítésre ösz- 
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tönöznek, sőt állandó emocionális feszültségben tartva, szakadatlan állás-
foglalásra kényszerítenék. 

A jugoszláviai magyar írók fiatalabb nemzedékének alkotásai között 
megjelenése idején az író szül ővárosában az egyik legolvasottabb, leg-
keresettebb regény volt az Összeroppanás. Vajon mi lehet az, ami meg-
magyarázza a vékonyka, kis formátumú, mindössze százarmincöt oldal-
nyi terjedelmű  kötet iránti — mondhatnánk — rendkívüli érdekl ődést 
itt, nálunk, ahol az idősebb generáció irodalmi ízlése Mikszáthig és Gár-
donyiig, vagy színházi síkon az operettig és vígjátékig, a fiatalabb nem-
zedéké Rejt őig és a vadnyugati filmekig jutott el? Mindössze csak annyi, 
hogy a huszonötezres lélekszámú kisváros széles, poros utcái, a gyepszéli 
viskók, a végtelen horizont szélén felsejl ő  tanyavilág, ami a regény cse-
lekményének kerete, melyhez az író és f őhősének emlékezete ezernyi 
gyökérszállal tapad, a gyermekkori emlékek tudatalatti homályából a 
regény jelenének felszínére emelve a szorongásokat, félelmeket, lelki 
traumákat, a fen őttkori deformációk sarjadozó korai csíráit, egyúttal a 
mi világunk is, olyan keret, melyben a mi életünk napjai is peregnek? 
Vagy hogy ezek az emlékek, amelyekt ől az író és a regényh ős egyaránt 
nem tud megszabadulni, amelyeket nem lehet lerázni, mint egy rossz, 
lidérces álom gyötrő  hangulatát, nem csak az író emlékei, hanem vala-
mennyiünké, akik a nagy fordulat idején és az azt követ ő  években itt 
élünk, a történelmi események izzó kohójában, kiszolgáltatva és védtele-
nül az elátkozott múlt és a forrongó jöv ő  gigászi birkózásának közepet-
te, riadtan és értetlenül szemlélve egy szörnyeteg eszme és egy monst-
rum-állam pusztulását, ugyanakkor rettegve a holnap bizonytalanságá-
tól, acsábító és egyben kétséges jöv ő től, melynek bontakozó kontúrjait 
a kaotikus elképzelések, z űrzavaros mendemondák, ködös fantazmagó-
riák a még rejtélyesebb találgatások homályába burkolták? 

Ha úgy lett volna, hogy Burány regényében az olvasókat csak a hely-
történeti érdekességek ragadnák meg, csak azok az események, ame-
lyeknek városunk lakói maguk is részesei, s őt szenvedő  hősei voltak, 
hogy a regény kétségtelen olvasottságának egyetlen indítéka a helybeli-
ek kíváncsisága lenne: vajon kit ismernek fel a regény szerepl ői közül, 
úgy semmi sem indokolná azokat az indulatokat, amelyeket a m ű  meg-
jelenésekor kiváltott, s amelyeknek vetülete nyomot hagyott a vajda-
sági magyar sajtó hasábjain is. Tiszacsók — annak ellenére, hogy aki 
valaha is járt városunkban, az Összeroppanás sorainak olvasása után, 
akár ujjal rámutathat az ott leírt épületekre, utcákra — nem csak Zen-
ta, a regény eseményei — noha egyt ől egyig szinte szó szerint megtör-
téntek — mégis tipikusak, jellemz őek egy meghatározott történelmi szi-
tuációra és etnikai környezetre. Tiszacsók — Vajdaság egész magyarlak-
ta területe, Kocsis Mihály — az írón túl minden magyar értelmiségi, aki 
a nincstelen vagy csaknem nincstelen városszéli agrárproletárok soraiból 
érkezve az újonnan alakuló rendben a múlt véres és marcangoló emlékei 
és a jelennek nagy ideálokat megcsúfoló, kicsinyes egyéni érdekek szol-
gálatában elkallódó eredményei között elveszíti az orientációt, homályos 
bűntudattal magára vállalja a félelmet és a felel ősséget mindazért, amit 
mások az ő  és milliók nevében — elkövettek. 

A regény indítása, mondhatnánk, kafkai: „Egy éve már úgy érzed, 
hogy bármelyik nap, bármelyik pillanatban az utcán, a moziban, otthon 
és bárhol eltűnhetsz, egyszerűen elvisznek, lel őnek, elveszel, s nem leszel 
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többé, senki sem tudja majd, hová lettél, mi történt veled, senki sem 
keresi, merre, miért, mennyi id őre tűntél el, mi történt veled, s ki kö-
vette el mindezt, mintha valakinek vagy valamilyen szervezetnek a 
kezében lennél, s egyszer űen ennek a rokonszenvét ől, hangulatától függ-
ne az életed ..." — A kafkai stílust, a látszólag nyugodt felszín alatt tá-
tongó borzadályos mélységeket csak id őnként elővillantó narratív han-
got azonban Suránnynál hamarosan felváltja egy izgatott, az id őket és 
nyelvtani személyeket váltogató, a jelenb ől a múltba átcsapó, majd visz-
szatérő  dikció, belső  monológ, amely kiválóan alkalmas a lelki válság, a 
már szinte monomániás állapot festésére, de tükrözi az írónak a tárgy 
iránti szenvedélyes érdekeltségét, sajátos elkötelezettségét is. 

A cselekmény egyetlen őszi éjszakán játszódik le, és mégis éveket fog-
lal magába a gyermekkor els ő , homályos emlékeit ő l a kamasz- és ifjú-
kor jellemformáló, világnézetet kikristályosító éveiig, amelyekben a za-
varos idők ködgomolygása a végzetes iránytévesztésig, az orientáció el-
vesztéséig vizet, ami az érett férfiban az életet céltalanná, értelmetlenné 
és kínossá tevő  bűntudatot és rettegést termi meg. A kafkai indítás el-
lenére azonban lényeges a különbség a Per és az Összeroppanás között: 
Burány hőse tudatosan kutatja az iránytévesztés ered őit, és azokat meg 
is leli saját és annak az etnikai csoportnak a múltjában, amelyhez tar-
tozik. Az iránytévesztés tehát történelmi adottság és pszichikai alkat 
eredménye. Kocsis Mihály egyéni tragédiája egyben a közösség tragé-
diája is, amelynek történelmi vétségeivel és b űnhődésével a hős is azo-
nosítja magát. Így válik Burány regénye Kocsis Mihály lélektani élet-
rajzának leírásából egy történelmi kor könyörtelen őszinteségű  és az 
önmarcangolásig kegyetlenül mindent feltáró krónikájává. 

Mert Burány regénye nem más, mint egy ízig-vérig jó szándékú, de 
egyrészt a gyenge fizikai felépítettség és az introvertált lelki beállított-
ság miatt, másrészt az adott társadalmi valóság torzulásainak következ-
tében talaját vesztett ember vívódásainak tükre, aki két világ határ-
mezsgyéjén állva nem tud dönteni önmaga hovatartozásáról, és a kilátás-
talan belső  vívódásban önmagát emészti fel. Az ideológiai konfliktust 
csak elmélyíti a szerencsétlen házasság és egy elvetélt, soha lángra nem 
kapott szerelem, amely a magány csapdájába esett f őhősben teljessé te-
szi a sehova sem tartozás fojtogató életérzését. 

A másik párhuzam, amely önként kínálkozik az Összeroppanás kap-
csán, a regény témabeli rokonsága Cseres Tibor Hideq napok című  re-
gényével. A kor és a leírt események azonosságán, illetve hasonlóságán 
felül azonban egészen más attit űd nyilvánul meg a két írónál. Minden 
elfogultság nélkül úgy érezzük, Surány magatartása, kiállása a bátrabb 
és becsületesebb, aki egyszerre kísérli meg a leszámolást saját népének 
végzetes történelmi tévedéseivel, és a gy őzők vagy azok nevében cselek-
vők kicsinyességében is rettenetes bosszúállásával, s a mindkét részr ő l 
elpusztult ártatlan áldozatokért is felel ősséget érez, mivel származásánál 
fogva az egyik, politikai hitvallásánál fogva a másik táborba tartozik. 

Burány főhőse — aki talán magával az íróval is, de egészen bizonyo-
san a jugoszláviai magyar értelmiség egyedeinek egész sorával azonos 
— végül is nem találja meg a kiutat sem saját egyéni életének, sem a 
társadalomnak a konfliktusából. A regény végén a f őhős — mintegy 
jelképesen — lakásának el őszobájában marad — mert nem találja a ki-
utat, a „kulcsot", kizárva önmaga életéb ől és a társadalomból, a közös- 
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ségből is. „Mindjárt — szólok is idegesen, mert nem találom a kulcsom, 
micsoda hülye szokás, sosem hagyom a zárban; megint csöngetnek tü-
relmetlenül, hosszan. Ki az? — kérdem, de senki sem válaszol, az ajtó-
hoz lépek, fülelek, de nem hallok semmi neszt, kinézek a kukucskálón, 
nem áll ott senki, a kulcsot se találom ..." — fejeződik be a regény. 

Az író kérdezett, de a kérdésre nem adott választ. A kérdést azonban 
ki kellett mondani, hogy mi, az olvasók felelhessünk rá, és mindenki a 
maga egyéni módján, addig is, míg közösségünk egésze társadalmunk 
progresszív fejl ődésével meg nem adja a végs ő , mindenkit egyaránt ki-
elégítő  és megnyugtató feleletet. 

A mögöttünk álló csaknem másfél évszázadnyi irodalmi múlt adott né-
hány kimagasló alkotóm űvészt, kik városunk falai közül indultak m ű-
vészi pályájuk távolba vesz ő  útjaira, de az idegen tájak, friss benyomá-
sok újsága legtöbbször elnyomta lelkükben a békés bácskai táj halvá-
nyuló képét, és az új otthonná vált környezet er ősebb inspirációja tört 
fel az irodalmi megjelenítés m űvészi megnyilatkozásán át. 

Irodalmi jelenünk a lepergett múltnál jóval több olyan alkotót tart 
nyilván, akik életútjának egy-egy állomását városunk jelenti, ám ez is 
inkább csak az életrajzi adatokból t űnik ki, mintsem az irodalmi alko-
tásokból. A couleur locale, amit még Szentelekyék az értékes m űvészi 
alkotás elengedhetetlen jegyeként tartottak nyilván, a közelmúltig hol-
miféle irodalmi tabu volt nálunk, és a provinciálistól való félelem vala-
miféle „fentebb stilt" és túlságosan is elvont „egyetemes" témák meg-
ragadását eredményezte, aminek elrettent ő  példáiból később még szólni 
szándékozom. 

Burány Nándor egyik legnagyobb érdemének tartom, hogy akart és 
mert szakítani ezzel az irodalmunkat megmételyez ő  babonával, meg mer-
te mutatni az irodalmi kényesked őknek, hogy lehet a ma társadalmának 
konkrét problémáiról is írni igényes szépirodalmi formában. Burány re-
gényei éppen ezért modernebbek — és engedtessék meg — európaibbak 
a korábbi vajdasági irodalmi m űvek átlagánál, mert éppen abban köve-
tik a világirodalom legnagyobbjait, hogy egy kisváros kisembereinek 
problémáin és konfliktusain át nagyobb összefüggéseket is megláttatnak, 
az alapvet ő  kérdésekre is rámutatnak. 

Burány második regényében, a Cs ődben is Anteusként hajlik le a 
szülőföld termő  porához, hogy a gyermekkori emlékek sivár mélyéb ő l 
emelje ki a jelent meghatározó és magyarázó kezdeményeket. A Cs őd-
ben azonban már levetkezi az el ő ző  regény kezdeti egyenetlenségeit, 
hangja töretlenebb, vonalvezetése átgondoltabb. Noha a regény cselek-
ményének színhelye annyira konkrét, hogy azt bárki akár fel is keres-
heti, az alapvet ő  konfliktus — a jelen apró érdekeinek összeütközése a 
jövő  nagyobb, átfogóbb céljaival — már társadalmi valóságunk egyik 
súlyos és lényeges kérdésének taglalása. Az úgyszólván napi politikai 
aktualitást felvet ő  mondanivaló mégsem válik szárazzá, m űvészietlenné, 
mert azt finom érzékkel ellensúlyozza az íróra jellemz ő  beható lélek-
módszer, a főhős benső  világának a tudat alatti mélységekig bocsátkozó 
boncolása. 

Egyéni és közösségi sors — e két elem kapcsolódik egybe, és fonja 
egymást át meg át a regényben, mely a régmúlt, közelmúlt és a jelen 
hármas síkjának állandó variálásával, átjátszásával kapja meg sajátos ki- 
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fejezési formáját. Répás István egyéni tragédiája — családi életének 
csődje — és társadalmi tevékenységének, alkotó szándékainak haj ótöré-
se a közvetlen környezet meg nem értésén, az egyéni önzés és rövidlá-
tás zátonyán: ez a kett ős pillér emeli a regény épületének bels ő  archi-
tekturáját, amelyet a f őhőssel szemben álló szerepl ők (a hű tlen feleség-
től az ellene forduló munkatársakig) tesznek teljessé. 

Az első  regénnyel szemben határozott fejl ődést mutató, már említett 
stiláris és szerkesztési — tehát tisztán mesterségbeli —csiszolódáson túl 
jelentős tartalmi-szemléleti haladást is megfigyelhetünk Burány máso-
dik regényében. Nevezetesen arról van itt szó, hogy az Összeroppanás-
ban ábrázolt nemzetiségi kérdésen, az együtt él ő  nemzetek és nemzeti-
ségek viszonyainak taglalásán túl — amely társadalmunknak és sz ű-
kebb pátriánknak nem lebecsülend ő , de inkábba felszabadulás el őtti és 
közvetlenül a felszabadulást követ ő  időkben aktuális és azóta jórészt 
megnyugtatóan megoldott és az irodalom eszközeivel is ábrázolt és ki-
elemzett problémáját képezi —, az író most gazdasági rendszerünk és 
ezáltal társadalmunk nem kevésbé érdekes és elgondolkodtató kulcskér-
déseire irányítja figyelmünket: a forradalmi módon megváltozott terme-
lési viszonyok és a termel őerők — különösen az „emberi faktor", a köz-
vetlen termel ők — közötti ellentmondásra, vagyis a termel őerők lemara-
dására a termelési viszonyok mögött, ami a regény f ő  konfliktusának 
forrása. 

A közvetlen termel ők szerepeltetése, tudattartalmuk szembeállítása a 
főszereplőével: ez, ami a regény legf őbb mondanivalóját képezi. S ami 
az írót különösen rokonszenvessé teszi, hogy noha van erkölcsi bátorsá-
ga megmutatni: közvetlen környezetünk, kisvárosaink munkásosztályá-
nak képzettsége, gondolkodásmódja a termelési viszonyok elért szintjé-
hez még nem zárkózott fel, a visszahúzó er ők, a kishitűség, anyagiasság, 
maradiság még hatnak az emberek tudatában, de mindennek ellenére 
is a népből jött értelmiséginek ott a helye ezek mellett az emberek mel-
lett, vállalnia kell őket olyanoknak, amilyenek, mert a meghátrálás, a 
megtorpanás, a belefáradás nemcsak az addigi eredmények összeomlá-
sát, hanem ezen túl a társadalmi talajtól, osztálytól elszakadó egyén er-
kölcsi vagy — minta regényben — fizikai pusztulását eredményezi. 

A termelési viszonyok gyors és az emberi tudat lassú fejl ődése közötti 
ellentét — úgy érezzük —, társadalmunk, s őt az egész haladó világ egyik 
alapvető  konfliktusa, s ezért rendkívüli fontosságúnak tartom ennek m ű-
vészi ábrázolását, s noha az író még nem jut el a végs ő  következtetések 
megfogalmazásáig, de az általa bemutatott mikrovilágban, mint csöpp-
ben a tenger, megtalálhatók egész társadalmunk további útjának, fejl ő-
désének mindannyiunkat foglalkoztató és izgató kérdései. 

Az Összeroppanás megjelenésétől a harmadik regényig, a Különszobá-
ig aránylag nem hosszú periódus, mindössze négy év telt el. Ennyi id ő  
általában csak lírikusoknál szokott lényegbevágó, az alkotói felfogást 
érintő , a stiláris szerkesztésmódot gyökerében felforgató fordulatokat 
hozni. Inkább azt konstatálhatjuk — méghozzá nagyfokú örömmel és 
megelégedéssel —, hogy a kezdeti nyelvi-stiláris és szerkesztésbeli egye-
netlenségek, amelyek mára második regényben is jóval ritkábban for-
dulnak elő  az eltelt időszakban, úgyszólván teljesen elsimultak, nivellá-
lódtak, de ugyanakkora mű  ilyen szempontból sem vált feszessé, kon-
vencionálissá. Az író meg őrizte az emberi elkötelezettség szenvedélyes, 
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egészen kivételesen egyéni hangját, ami szavain és sorain akkor is át-
izzik, ha látszatra egészen hétköznapi dolgokról beszél. Mert ezek a „hét-
köznapi dolgok" a mondatok hömpölyg ő  ömlésében, a lélek üszkösöd ő  
sebeiből felbuggyanó áradásában — mely gyakran elsöpri a mondat-
határok logikai és grammatikai akadályait is — valami önmagukon túl-
mutató általános értelmet nyernek, a „lényeg" összetev ő  részeinek szim-
bólumszerű  hordozóivá válnak. 

Az első  és második regénnyel összehasonlítva, Burány eltávolodott a 
szülőváros „díszleteitől", s élményanyagában sem az itthoni események, 
helytörténeti adatok dominálnak. Ugyanakkor, mivel az író a regény 
cselekményének épít őköveit képező  eseménytöredékeket különben is az 
általánosíthatóság mércéi alapján válogatja össze — különben is telje-
sen közömbös, hogy a helyrajzban és a leírt eseményekben Szabadka, 
Zenta, Újvidék vagy Vajdaság egyéb kis- és nagyvárosainak utcarész-
leteit, embereit és eseményeit véljük-e felismerni. Ezek az események 
megtörténtek, ha az író lapszéli jegyzetében ennek ellenkez őjét állítja is 
— méghozzá nem is egyszer, és nem is egy helyen. S őt felettébb való-
színű , hogy némely, az író által esetleg Újvidéken látott és tapasztalt 
visszásságban — mondjuk —egy-egy zombori vagy zrenjanini olvasó is 
saját városának helyi viszonyaira vagy eseményeire ismer. Mondanunk 
sem kell talán, hogy a stiláris vagy regényszerkezetbeli eredmények 
iránt egészen közömbös, „képzetlen" olvasó éppen ebben keresi az olva-
sás értelmét. Ennek ellenére Buránynál ezek a részletek nem a helyi ak-
tualitások öncélú vagy az átlagolvasó kétes érték ű  kegyeinek esetleges 
megnyerését célzó „fogások", hiszen ezeknek a helyi eseményeknek fel-
sorakoztatása — mint kés őbb erre még részletesebben is kitérek — az 
esetek túlnyomó többségében szerkezeti szempontból jól id őzített, és ha 
a cselekmény el őbbrevitelében nem is, de a regényalakok állásfoglalá-
sának alakulásában és jellemzésében annál funkcionálisabb jelent őségű . 

Végül is: ha Burány térben el is távolodik els ő  regényeinek színhe-
lyétől, lényegében mégis annak közelében marad, s őt mi több: egyre 
közeledik hozzá, hiszen az ábrázolt események megdöbbent ően és a ki-
adói procedúra ismeretében mondhatjuk: egészen hihetetlenül aktuáli-
sak, szinte az újsághírek id őszerűségével hatnak. Ezenfelül a térbeli tá-
volodás is csupán látszólagos, hisz a lényegre tör ő  meglátások általáno-
síthatósága folytán az író egyre mélyebbre ássa magát társadalmi porb-
lémáink elemző  feltárásába, és a periferikus kérdések helyett mindin-
kább a társadalmi lét ellentmondásainak központi problematikájába mé-
lyed. S tegyük mindjárt hozzá: a legfájóbb és legkényesebb jelenségeket 
sem kerüli meg. S őt: mintha valami önkínzó szenvedély vezetné, akarat-
erejének teljes megfeszítésével kényszeríti magát, hogy felfedje a defor-
máltságok gócait az emberi tudatban és a társadalmi viszonyokban egy-
aránt. Hogy kimondja mindazt, amir ől sokan óvatosan hallgatnak, vagy 
diplomatikusan köntörfalaznak. Sorolja, sorakoztatja mindazt, ami tu-
domására jutotta valósággal való érintkezés különféle csatornáin, sem-
mit nem tud elfogadni, nem tud elfeledni, ki kell hogy beszélje, írja 
magából, hogy megszabadulhasson t őle. Burány magatartása ezen a pon-
ton emlékeztet azoknak a neurotikusoknak a viselkedésére, akik vélt 
vagy valóságos sérelmeiket órákig tartó monológban képesek végelátha-
tatlan egymásutánban sorakoztatni, ellenállhatatlan bels ő  kényszertő l 
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űzve. Csakhogy Burány nem saját sérelmeit, hanem a közösséget ért sé-
relmeket sorakoztatja fel olyan megdöbbenéssel és szenvedéllyel, mintha 
azok őt magát érték volna. Vagy mintha már nem is tudna e két dolog: 
egyéni és közösségi között különbséget tenni. Valami ellenálhatatlan er ő  
hajtja, hogy tiltakozzék, protestáljon, ágáljon is ha kell — minden je-
lenség és minden megnyilatkozás ellen, amit mások talán egyetlen bosz-
szús vállrándítással vennének tudomásul, az „ügyeskedés", s őt „élelmes-
ség", vagy esetleg a „reálpolitika" kategóriájába sorolva. Burány érzi, 
hogy a hétköznapi emberben éppen ezek a „mellékes apróságok" ingat-
hatják meg leginkábba társadalmi igazságosságba vagy akár a szocialis-
ta fejlődésbe, a forradalmi vívmányok értékébe és maradandóságába ve-
tett hitet és bizalmat, azért hadakozik ilyen átf űtött szenvedélyesség-
gel a „ferdeségek" és „lazaságok" ellen. Burány már-már zolai módsze-
rekkel kiált j'accuse-t a szocializmus eszméinek kufárai és lejáratói el-
len, és nem csupán a maga nevében. Mindannyiunk helyett tiltakozik. 
Azok helyett is, akik „jobbnak látják" a meglapulást, a hallgatást, noha 
ökölbe szorul a markuk, szóra nyílik a szájuk. S bár kissé ósdinak hat 
a kifejezés, mégis hadd írjam le: Burány tollát a háborgó lelkiismeret 
vezeti. 

A Különszoba szüzséje egyébként meglehet ősen szikár. Úgyszólván 
egy elbeszélésre való. 

Silberman főorvost karácsony estjén telefonon utasítja a kórház igaz-
gatója, hogy pihenőjét megszakítva siessen egy kórházi ápolásra szoruló 
beteg — aki egyébként magas beosztású „funkcionárius" — felvételét 
elintézni. A kórházi ápolt kezelése idején különféle kiváltságokra tart 
igényt, s azokat rendre meg is kapja. Silberman úgy véli, orvosi és em-
beri kötelessége tiltakoznia kivételezett bánásmód ellen, de kényelem-
szeretetb ől, megalkuvásból a cselekvést másnak engedi át, majd a dönt ő  
pillanatban gyáván meghátrálva megtagadja önmaga tiltakozását is —
emberségének utolsó manifesztációját. Ennek a szegényes történetnek 
zsinórjára fűzi fel az író az apró, anekdotikusan el őadott (bár egyáltalán 
nem humoros) eseményeket és az emberi jellemek (helyesebben: antijel-
lemek) egész sorát. Ezt az egyszálúságot pótolja azután az id ő  játékával. 
A keret, amelyben Burány regényh ősei rendszerint végigélik életük egy 
hosszabb periódusát — a Különszobában végtelenül besz űkül. Míg ko-
rábbi regényeiben a bels ő  monológ, a múlt átélésének határpontjai egy 
utazás vagy a műtétre való várakozás id őtartama voltak, addig ebben 
a regényben csupán a tv által közvetített kvíz-m űsor néhány negyed-
órája. Már-már úgy érezzük, hogy az írónak nincs is szüksége id őbeli-
ségre. A „mikroesemények" időtől függetlenül peregnek, követik egy-
mást, s éppen ezzel a „dimenzióvesztéssel" méreteik is eltolódnak a vég-
telen síkjában, mintegy lényegtelenb ől lényegessé válnak jelképszer ű  ér-
telmet nyernek. 

Az események megdöbbent ően aktuálisak: az apró, de annál elkesere-
dettebb csatározások a kórházi illetményszabályzat körül, a halálos bal-
esetet okozó ittas vezet ő  „kéz kezet mos" alapon történ ő  „megmentése" 
az igazságszolgáltatás sújtó pallosától, az annak idején a sajtóban is nagy 
port felvert szabadkai „abortusz-ügy", a Palicsi-tó szanációs terve, a 
műemlékvédelem aktuális problémái, a szülészn ők lelkiismeretlen pénz-
éhsége stb., de inkább hírlapi cikkbe, mint regénybe kívánkoznak. Bu-
rány mégis úgy tudja csoportosítani ezeket, hogy éppen jelentéktelensé- 
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gükkel példázzák a „mennyiség minőségbe való átcsapásának" tételét. 
A regény lényege mégis: a címadó „különszoba". Nemcsak központi vol-
ta, de szimbólumszerűsége miatt is. A különszoba egyértelműen a ki-
váltságos helyzetet jelképez. Méghozzá olyan egyén élvezi a különszoba 
kiváltságát a túlzsúfolt kórházi osztályon, aki személyesen is a kiváltsá-
gok megszüntetéséért vívott harcra tette fel az életét. S noha a regény-
ben alakja mindössze kétszer szerepel (a kórházban való jelentkezéskor 
és az ellene írt levél taglalása végett összehívott gy űlésen), egy-egy pil-
lanatra úgy tűnik: ő  a főszerepl ő , a központi probléma hordozója. Kö-
rötte dúl a harc mint hajdan Hektor holtteste körül. Csakhogy Lav a 
regényben már nem tesz semmit, legfeljebb érte vagy ellene tesznek. 
A valódi központi szereplő  Silberman főorvos, akinek állásfoglalására 
poentírozódott az egész regény. A mellékszerepl ők: Szentmiklósi, a kór-
ház igazgatója, Kardos iskolaigazgató, .Dejcs stb., mindannyian Silber-
man lehetséges viselkedési formáit példázzák. A f őszereplőnek ezek kö-
zül a megoldások közül kell választania: a Szentmiklósi által megsze-
mélyesített megalkuvás és egyéni karrier, a Kardos képviselte megtörés, 
az alkoholba és a csip-csup kedvtelésekbe való menekülés, vagy a Dejcs 
által példázott kiállás között. Silberman „választása" és általában a meg-
alkuvás kérdése az igazi téma, a „kiváltságok" kérdése egyel őre csak 
háttér és indíték. 

Más lapra tartozik, hogy a f őhős végső  állásfoglalása nem túlságosan 
váratlan fordulat eredményeképpen következik-e be, vajon lélektanilag 
indokolt cselekedetkent lehet-e felfognunk. Hiszen Silberman — mond-
hatni —, az egész regényen át a „nagy leszámolásra" készül, s aztán 
egészen váratlanul felfogásával, nézeteivel ellentétes dologra szánja el 
magát. Csakhogy véleményünk szerint ez a „váratlan fordulat" nagyon 
is jól előkészített. S ezt az el őkészítést a regény második síkja: Silber-
man magánélete képviseli. A „f őhős" az egész regényen át mást sem 
tesz, mint készül a „nagy leszámolásra", arra, hogy végre szembeszáll-
jon a saját meghunyászkodásával. Háborog a tapasztalt igazságtalansá-
gok és féligazságok ellen. Lázadozik és ostoroz. Mi mindig csak akkor 
és ott, ahol a lázadozás nem jár nagyobb kockázattal. A végs ő  összecsa-
pást egyre halogatja, míg végül is a dönt ő  pillanatban gyáván meghát-
rál. Ennek a társadalmi magatartásnak a vetülete az orvos magánéleté-
ben is jól kivehető . Tipikus kispolgári szemléletet tükröz, de egyben ta-
lán azt is példázza, hogy a kispolgári erkölcs kategorikus imperativusai 
(persze, csak elméletben) nem is esnek olyan távola proletárerkölcs nor-
máitól: a lényeges különbség a cselekvésben van. Nevezetesen ott, ahol 
a kispolgár csupán mélységes erkölcsi megvetésével sújtja az antihumá-
nus, a társadalomellenes, az „örök igazságosság" imaginárius álomképe-
ként a semmiben lebeg ő  elképzeléseivel ellentétes magatartást és cse-
lekvést, míg az igazi forradalmár nemcsak deklaratívé, hanem tetteivel 
is szembeszáll mindazzal, ami a társadalmi haladást hátraveti. Silber-
mannal sem az a baj (s ó, hányan vannak — vagy ha így jobban tet-
szik: hányan vagyunk ilyen silbermanok!), hogy rosszul viszonyul a je-
lenhez. Еlesen látja a hibákat, helyesen is rezonál önmagában az esemé-
nyekre. Tudja, mit kellene tennie, csakhogy a cselekvésig már nem jut 
el. De nem is juthat, hiszen társadalmi léte ( ő  is egyike a privilegizáltak-
nak, ha nem is jár neki k(lönszoba!) kispolgárrá determinálja, s nem 
szabadulhat meg ennek az életformának korlátaitól. 
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Ennek a társadalmi létnek az aláhúzására, kiemelésére használja fel 
Burány a f őorvos életének néhány meglehet ősen naturalisztikusan fes-
tett epizódját, amelyek kissé megbont] ák a regény stílusegységét. Az or-
vos szexuális élményének leírása szemmel láthatóan a liberalista kor-
szakban oly sajnálatos módon a társadalom hallgatólagos beleegyezésé-
vel, sőt asszisztálásával elterjedt pornográf sajtó lapjairól vett idézetek 
szöveghű  másolata. Persze, azért már Burány hibáztathatóa legkevésbé, 
hogy a valóság hiteles ábrázolására való törekvésében ezt a „beléndek-
virágot" is odamarkolta a fentebb már felsorolt elszomorító tények tar-
ka csokrába. Hiszen kórtünet ez is, akár a többi, s a gyógyító orvoslás 
felelősségteljes feladatának els ő  lépése a tünetek pontos észlelése a he-
lyes diagnózis megállapítása végett. 

Végül, hogy visszatérjünk egy már el őbb felvetett problémához: Lav 
története a háttérben marad. Mélységes meggy őződésünk, hogy nemcsak 
minket izgat a felvetett kérdés: hogyan lett az elszánt harcosból kényes-
kedő, saját „polgári" jólétét és kényelmét félt ő  „kiváltságos". A problé-
ma nagyon is időszerű . Bízunk benne, hogy a Lavról szóló új regény 
írója is Burány Nándor lesz, hiszen íróink közül, úgy látszik, ő  szánta rá 
magát leginkább valóságunk teljes és leplezetlen ábrázolására. 

S a „lavok" lélektanának elemz ő  bemutatására annál is nagyobb 
szükség lenne, mivel a „forradalmárok lavvá válása" ma sem meghala-
dott veszély. Lavot ugyanis a regény befejez ő  részében leváltják, de Bu-
rány nem hallgathatja el mindannyiunk nagyon is indokolt aggodal-
mát: a helyére állóka közösség bizalmából kapott beosztásukat nem a 
különbszoba kilincsének tekintik-e majd? 

Áttekintettük Burány Nándor három regényét. Szándékosan nem esett 
itt szó a Magunk próbakövéről, sem az író általa két világháború kö-
zötti munkássajtóból közreadott szövegválogatásról. Egyrészt azért, mert 
nem tartoznak a regény kategóriájába, s így a felvett témán kívül esnek, 
nem lévén célom — s korainak is tartom — az író eddigi teljes pálya-
képének felvázolását. Másrészt mégsem hagyhatom megemlítés nélkül e 
két művet, mivel az előbbi jóvoltából Burány alkotói módszerébe vet-
hetünk egy pillantást, nevezetesen jól megfigyelhetjük, hogy mit kö-
szönhet a regényírói m űhely a riporteri jegyzetfüzetnek. Ha szabad ezzel 
a hasonlattal élnem: az Egy aktivista naplója az épületanyag, a téglara-
kas, a keresztül-kasul hever ő  gerendák rendezetlen halmaza, a három 
regény a három kész épület. Méghozzá igen gondos architektúrával, mér-
nöki pontossággal, de minden feszesség, er őszakoltság nélkül felépített 
épület. A szerkesztettség és spontaneitás látszólagos ellentmondását 
ugyanis a forró emberi indulat, a sorokon átsüt ő  — jobb szót nem tudok 
rá — érdekeltség oldja fel, az a szenvedély, amely érezteti az olvasó-
val, hogy az írónak nem közömbös a tárgya, véresen komolyan veszi, 
amiről ír. S lehet, hogy egy hidegebb, megfontoltabb hozzáállás kere-
kebb mondatokat, csiszoltabb stílust, talán kevesebb feleslegesnek t űnő  
részletet eredményezett volna, de íróját aligha tehette volna rokonszen-
vesebbé, emberibbé. 

Három regény csak kivételes esetben lehet teljes írói életm ű . Re-
gényíróról lévén szó Burány esetében a negyvenes évek alig elért határa 
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azt a reményt kelti bennünk, hogy ezek csupán egy gazdag írói opus 
kezdő  akkordjai lesznek. Erre enged következtetni az újabb anyaggy űj-
tő  munka is, munkásmozgalmunk régmúlt hétköznapjainak kutatása, 
amelynek adataiból talán ismét egy regény nyersanyaga válik, az emberi 
áldozatvállalás, bátorság, kiállás példázataként, hiszen ezt kutatja az író 
a régi, elsárgult újságlapok néma és mégis oly beszédes vallomásaiban. 

Burány vitathatatlan érdeme, hogy egyszerre tudott formájában mo-
dern és tartalmában aktuális lenni, hogy nem tévesztette szem el ől 
Szentelekynek (akire mostanában annyit és olyan kevés mélyebb meg-
értéssel szoktunk hivatkozni) következ ő  sorait: „Nekünk is vallani és 
vállalni kell sorsunkat, problémáinkat, és úgy kell hirdetnünk igazsá-
gunkat, mint ahogy azt a múlt írástudói tették. A mi feladatunk nem 
lehet szórakoztatás, mutatványos b űvészkedés, a csepűrágók könnyelmű  
bohóckodása — ez különben sem volt soha a m űvészet célja ..." S ehhez 
hadd tegyük hozzá, hogy a két világháború közötti „kisebbségi író" fele-
lősségénél a jugoszláviai szocialista magyar író felel őssége sem cseké-
lyebb, sőt hatványozottabb. Neki fokozottan „hittel, mélyen átérzett és 
fel-feltör ő  igazságérzettel lehet és szabad írnia, vallania és vállalnia az 
igazságot". 

Buránynak — úgy érezzük — sikerült bizonyos szintézist teremtenie 
a valóságos környezetünk kulisszái között játszódó, de m űvészileg szimp-
lább, eszközeiben egyszerűbb, jellemzésében kevésbé árnyalt, szerkezeté-
ben határozott lazaságot mutató regényeink és a valóságot általánosabb 
és áttételesebb formában ábrázoló, de esztétikailag és gondolatilag igé-
nyesebb alkotások között. Különösen két utóbbi regényében a többsíkú-
ság, a jellemek árnyaltsága, a felvetett társadalmi problémák mélysége 
és lényeges volta annak a reményünknek nyújt tápot, hogy regényírá-
sunk megtalálta önmaga lehet őségeinek és társadalmi szerepének éltet ő  
talaját. S noha — az igazság és tárgyilagosság kedvéért ezt is meg kell 
állapítanunk —egészében szemlélve még távol van attól, hogy megköze-
lítse a világirodalom vagy akár csak az egyetemes magyar irodalom epi-
kai eredményeinek csúcsait, de egyre közelebb kerül saját olvasóközön-
ségének mindinkább b ővülő  és érdekl ődőbbé, érdekeltebbé váló töme-
geihez, az irodalommal szemben támasztott — jogos — társadalmi igé-
nyekhez. S ez — ha nem is jelent ősebb — de számunkra és irodalmunk 
számára gyakorlatilag mindenesetre fontosabb eredmény, s talán egyben 
előkészület, er őgyűjtés és -felhalmozás ama bizonyos csúcsok megost-
romlására. 
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zentai. arcё lek 
VÉSEL LAJOS 

Thurzó Lajos élettörténete is szemléletes példája annak, hogy a költ ő  
és a forradalom viszonya enyhén szólva nem mindig ideális. Még ha tör-
ténetesen osztályöntudatos, proletárharcos alkat is az illet ő  versíró, mint 
amilyen vitathatatlanul Thurzó volt. A konfliktus rendszerint akkor 
kezdődik, amikor elkövetkeznek a rózsaszín ű  álmok valóra váltásának 
sokszor igen szürke és illúzióromboló hétköznapjai. 

Esetünkben ez a háború utáni nincstelenség, a legelemibb létszük-
ségletek biztosítására irányuló er őfeszítések korszaka, a kiábrándulással 
határos felismeréseké, hogy a legnagyszer űbb elvek és törekvése'_ meg-
valósítása se történhet máról holnapra, és hogy e türelmetlen sietség bi-
zony szélsőségektől és ballépésekt ől sem mentes. És ott áll mindezzel 
és még sok más egyébbel, a számára talán nem is mindig érthet ő  állás-
pontokkal és intézkedésekkel szemben egymagában az érzékeny lelkü-
letű  poéta; még ma is látom, hogyan tekinget révetegen vékony keretes 
szemüvege mögül, akkor már mint a Magyar Szó egyik szerkeszt ője. És 
panaszkodik. Halkan, tépel ődve, de gyakran. Életének utolsó, bizonyára 
legnehezebb néhány esztendejében hozott össze bennünket a közös mun-
ka a szerkesztőségben, és úgy is maradt meg az emlékezetemben, mint 
aki megoldhatatlan problémákkal küszködik. 

Sokszor nehezményezte, hogy fércm űveket méltatunk, gyenge filmeket 
népszerűsítünk, kifogásolható tárlatokat dics őítünk, csak azért, mert 
úgymond a szocialista realizmus jegyeit viselik magukon. Pedig dehogy-
is volt ő  úrhatnám sznob vagy finnyás nyárspolgár, aki csak holmiféle 
elefántcsonttoronyban érzi jól magát, eleve irtózva mindent ől, ami népi, 
tömeges, életízű  és mozgalmi. Ellenkez őleg: az bosszantotta alighanem, 
hogy az ő  zentai és máshonnan való szegényeit akarják egyesek az effaj-
ta igénytelenséggel a művészet szeretetére nevelni, alkalmazkodó fél-
tehetségeket ajánlgatva érdemes alkotók helyett. Váljék becsületére, 
hogy előbb érezte meg és mondta ki az igazságot, mint sokak ott I: őrü- 
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lőtte, és hogy nem tudott, és nem is akarta meggy őződése ellenére be-
szélni és írni. 

És végképp elkeseredett amiatt, hogy az orosz történelemb ől előhalá-
szott „narodnyiki" elhajlással vádolták vállalati pártkorifeusai, és ki-
közösítették, amiért nem tudta túltenni magát a gabona- és jószágbe-
szolgáltatós folyamán elkövetett túlkapásokon. Hogyan is mondjam: va-
lóban furcsán is hangzott akkortájt, hogy az esetleges zaklatás gyanú-
ját vagy tényét helyezze bárki is ama általános nagy szükséglet fölé, 
hogy egyáltalán élelmük legyen a városi munkásoknak és minden más 
dolgozónak. A helyzetet kiélezte, hogy valóban elrejtett búzára is akad-
tak némely tanyán a felvásárlók, akik éjt nappallá téve járták a pa-
rasztgazdaságokat. Gyanús volt hát mindenki, aki azt állította, hogy ná-
la bizony már nincs mit keresniük. Hogy aztán tüzetesebb kutatás vagy 
némi fenyegetés után mégiscsak találtasson valami. Nos hát ez az eljá-
rás érthet ően nem folyhatott le mindig incidens nélkiil, embere válo-
gat]a. 

Végül is, emellett beteg volt, súlyosabb, mint gondoltuk volna. Elfog-
ta a rosszullét az utcán, és ennek még voltak szemtanúi. Arról azonban 
már nem sokan tudtak, hogyan szenvedett otthon, kicsiny udvari laká-
sának konyhájában, ahol a legtöbbször üldögélt, és ahol optimista ver-
seket írt, legszebbeket talán éppen a gyerekekr ől, akik után ő  maga 
hiába vágyakozott. 

Csendes panasz volta temetése is. Hallgatag tiltakozás az elhamarko-
dott ítéletek, nemkülönben a megalkuvás és közöny ellen. Néma szem-
rehányás, hogy miért nem hagytuk nyugton tovább álmodoznia költ ő t, 
vagy akár csapongani is, ha kedve szottyant rá. És netalán viaskodni is 
a világgal és önmagával, ha már egyszer úgy tartjuk, hogy akkor vers 
a vers, ha őszinte, mélyről fakad egy, a meglev őnél mindig szebb világ 
igézetében. 

Akarva-akaratlan ki kellett mondanom hát, kimondatta velem a lelki-
ismeret a kollégák nevében is koporsójánál az eretnekségnek is t űnhető  
szentenciát. Abban az étrelemben, hogy mindennek ellenére talán még-
sem ő  volt köztünk a legrosszabb kommunista. Mi több, id őközben ép-
pen megbélyegz ői buktak el az 1948-as év nagy néph űség-vizsgáján, és 
már jelen sem lehettek a temetésén. Azonkívül akkoriban vagy valami-
vel később maga a párt is pálcát tört túlbuzgó tagjai felett, akik visz-
szaélve megbízatásukkal olykor er őszakoskodtak Thurzó Lajos féltett 
zentai parasztjai felett is a felvásárlás idején vagy máskor .. . 

A FELEJTHETETLEN MŰVÉSZNŐNEK 

a Magyar Szó szerkesztősége — ez volta koszorú szalagján, amelyet Fe-
renczi Ibolyának, a szabadkai Népszínház tagjának frissen hantolt sírjá-
ra helyeztünk. A teljes szöveg azonban így hangzik: 

Felejthetetlen a művésznő , hisz ő  volt itt, a mi Vajdaságunkban a 
legnagyobb Thália papnői közül, talán nem is véletlenül esett egyid őre 
az ő  tündöklése a szabadkai színház fénykorával, és ezt a világért sem 
azért állítjuk, mert a halottakról szépet és jót kell csak mondani. Tud-
tuk ezt mindig, de most, elvesztésekor döbbentünk csak rá igazán. Rit-
kán ilyen bőkezű  a természet: együtt tehetség, intelligencia, hivatássze- 
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retet és szépség. Színikritikák, ismertetések halmaza dicsérte hosszú éve-
ken át sokoldalúságát, rátermettségét, fegyelmezett mértéktartását, ki-
finomult szerepérzékét, természetes játékstílusát. Azt azonban már ke-
vésbé tudtuk, hogy anyanyelvén kívül szerbül, szlovénül, németül, fran-
ciául és angolul is beszélt, szépen zongorázott, legszívesebben Beetho-
vent, értett a képz őművészethez, jól ismerte az irodalmat, Stendhal volt 
a kedvence és szép könyvtárat gy űjtött magának. A munka iránti oda-
adásáról legendákat sz ő ttek még életében. Halálos betegen is játszott, 
csővel is a testében a kollégák szörnyülködése közepette, és rossz néven 
vette, amikor utolsó ljubljanai kezelése alatt rá akarták beszélni, pi-
henjen majd itthon is, ne er őltesse magát éjszakázással, fellépéssel. El-
ragadó külsejét pedig fölösleges dicsérni. Akik látták, mesélik, hogy a 
koporsóban a háromfajta nagyon súlyos betegségt ől elkínzottan is szép 
volt, hát még egykor fiatalon és egészségesen. Jó néhány férfinemze-
dék hordta szívében n ői ideálként, és siratta el ilyennek. 

És felejthetetlen a m űvésznő, mert mintegy harminc évig ápolta itt 
közöttünk a szép beszédet, a tökéletes kiejtést, tolmácsolta irodalmi 
nyelvünket, akkor is, amikor ez nem tartozott a leghálásabb teend ők kö-
zé, és most is, amikor ez társadalmi erény és színpadjaink egyik na-
gyon nehezen elérhet ő  célja, vidéki amat őr létére ugyanolyan hévvel —
hatéves korában szerepelt el őször színpadon —, mint kés őbb, 1947-tő l 
Szabadkán, befutott színészn őként. Nagy idő , nem kis munka és ritka 
mentalitás. 

Végül felejthetetlen a m űvésznő  azért is, mert bizony kevés elké-
nyeztetett, jó partinak el őkészített, megszállás fert őzte úrilányból lett 
ilyen áldozatkész, mindig aktív napszámosa a kultúrának mifelénk, ép-
pen emiatt olykor egykori környezetének megvetését ől is kísérve, ami-
kor semmi és senki erre rá nem kényszerítette és nem is kényszeríthet-
te. Mondják, szinte egyetlen megmaradt vágya még nagybetegen is, 
hogy megérje Ionesco Székek cím ű  drámájának bemutatóját, lázasan 
készült a főszerepre, ez lett volna szerinti élete legnagyobb alakítása, 
mégpedig a vajdasági színházak szemléjén. 

Ott voltunka temetésen, egyrészt hivatalból, a lap, az olvasók és a 
kollégák nevében, mert a vajdasági magyar szellemi élet nagy halottját 
búcsúztatta szerdán a szabadkai színház, a város utcái, házai és em-
berei. 

Ott voltunk félhivatalosan minta színházak kétségbevonhatatlan kul-
túrmissziój ának csökönyös hirdet ői, egyben javíthatatlan élvez ői és bí-
rálói. 

És ott voltunk magánemberként, jómagam egy kicsit mint földi is: Ibi 
Zentán 1915. február 26-án született. Jól emlékszem még, hogyan gyö-
nyörködtette meg kamaszságomat odahaza a háború el őtti szellemi si-
várságunkban, azt hiszem, akkor éppen Indig Ottó Ember a híd alatt 
című  darabjában. 

Látni is szerettem volna még egyszer. Nem sikerült. Megfellebbezhe-
tetlenül leszögezett koporsóra találtam mára színház most gyásztól csen-
des aulájában és olyan tömegre, hogy hozzá sem férhettem. Csak a bar-
na láda tetejét láttam a fejek felett, koszorúkat és a sápadt dísz őrséget, 
a színészkollégákat. 

Aztán, mint mindig az ember, megvigasztalódtam. Lám, mennyire és 
mennyien szeretik itt ezt a színházat, a színészeket, a színm űvészetet. 
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Ha valaha, hát most le lehetne írni: táblás ház, minden jegy elkelt. Ha  
bármikor, most tényleg sír, zokog a közönség, szíve mélyéig átérzi a 
drámát. És hozza, küldi a virágot, de mennyi sok virágot a h ősnőnek, 
Ferenczi Ibolyának, az utolsó, a legutolsó felvonás végén. 

Pedig azt mondta valaki, nincs senkije, csak öreg dajkája maradt vele 
anyának, testvérnek és barátn őnek, negyvenkét évig éltek együtt, és 
kölcsönös végrendeletet is készítettek, hogy az örökli a kedves apróságo-
kat, aki közülük túléli a másikat. 

PETбFISTAK ZENTARбL  

Megőrzött okmányok és adatok híján ezúttal csak fakuló emlékeze-
tére támaszkodhat a krónikás, amely mindig csalóka. A megszépít ő  idő-
messzeség éppúgy eltorzíthatja az egykori helyzetképet, mint fordítva  a 
nehéz, háborús napok iszonyata.  

Annyi bizonyos, hogy 1944 december végén ért cselekedetté az igye-
kezet. E szerint, akár az egész országban, itt is kivétel nélkül minden,  
a városban élő  nemzetnek és nemzetiségnek ki kell vennie a részét  a 
még javában dúló fegyveres harcból, megsemmisítve a közös ellenséget.  
Nem utolsósorban, hogy azonos kötelezettségvállalás tegye magától érte-
tődőbbé majdan az egyenl ő  jogok beígért kivívását is. igy hát most több  
száz otthon lev ő  magyar fiatalember gyülekezett a zentai városháza  
nagytermében. Egyenként kellett odamenni az emelvényen lev ő  asztal-
hoz, ahol is az írnok egy nagy lista mögül megkérdezte: A Pet őfi-bri-
gádba jelentkezel-e, vagy itthon maradsz a termésbetakarítósban segéd-
kezni?  

Voltak, akik önkéntes katonának iratkoztak fel, és akadt, aki a biz-
tonságosabbnak ígérkez ő  honi munkát választotta.  

S épp talán ez a pillanat az, amikor is közbeiktathatnánk az el őzmé-
nyeket, a határozathozatal okát is némileg megmagyarázandó pro és  
kontra. Érzékeltetve bár azt, hogy mely apáról fiúra szálló vagy éppen-
séggel újszerű  érzelmek és ismeretek, bizakodások és szorongások, el ő-
ítéletek és tapasztalatok mondatták ki a jelenlev őkkel az igent vagy a  
nemet.  

Nemrég, néhány hete szabadult csak fel a város. Ledalábbis hivatalo-
san mondtuk így; ma már Persze bizton állítható, hogy történelmileg is  
ez a helyes meghatározás. De mivel minden új rezsim felszabadítónak  
deklarálta magát ki tudja, mióta visszamen őleg ezen a hányatott vidé-
ken, érthet ő  talán, hogy akkor, az els ő , még eléggé zűrzavaros napokban  
nem kis fenntartással tűnhetett csak annak. A régi, királyi Jugoszlávia,  
mint ismeretes, hogy csupán a közelmúltig nyúljunk vissza, nem volt  
szabad ország az itteni magyar kisebbség számára. De nem hozott felsza-
badulást a Horthy-féle megszállás sem, hiába próbálta azzá nyilvání-
tani a propaganda, nemzeti érzelmekre játszva. A telepesekkel való ke-
gyetlenkedés, a haladó elemek bebörtönzése és kivégzése, a nem magyar  
lakosok — értsd ezen: a szomszédok, rokonok, barátok, ismer ősök, álta-
lában ártatlan városbeliek — sikanírozása, és az ejt őernyősöknek csú-
folt katonaság, hivatalnoksereg, rend őrség úrhatnám fennhéjázása és  
éhetetlensége azokat is azonmód kiábrándította a „szebb jöv őből", kik  
talán örömmel vették a változást. Ami pedig ezt a mostani ] egesieg- 
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újabb felszabadulást illeti, attól jó el őre elrémisztette a zentaiakat is a 
kommunistaellenes hírverés. A Futár-féle újságok szörnyetegként fes-
tették le a szovjet hadsereget és a partizánokat. Sokan tartottak a bosz-
szútól is, az esetleges személyi leszámolástól, az el őbbi hatóságok szította 
nemzeti gyűlölet következményeit ől. Habár néhány tényb ől már a leg-
tájékozatlanabbak és legóvatosabbak is sejthették, hogy ezúttal csak-
ugyan más szelek fújnak a politikában. A meghirdetett egyenjogúság 
jeléül a pártbizottságban és a népbizottságban a vezet ők és tagok több-
sége magyar, méghozzá nem jötment, hanem idevalósi. Karácsonykor 
megjelent Újvidéken egy új magyar napilap, amely arról ir, hogy a 
bácskai petőfisták topolyai és környékbeli el őőrsei Zombor utcáin har-
sogó magyar csatadalokat énekelnek nagy büszkén. És hát itt most en-
nek a magyar katonai alakulatnak a megalakítása Zentán is a célból, 
hogy —ahogyan mondják — miután „a Horthy-fasiszták itt a leigázatt 
Bácskában és Baranyában gaztetteikkel az egész magyar nép becsületét 
beszennyezték — a Jugoszláv Kommunista Párt vezette népfelszabadító 
hadsereghez csatlakozva lemossuk a gyalázatot". 

Egymás után lépünk az asztalhoz. Az írnok bejegyzi a választ. 
Száz-egynéhány esetben a bizalom és az áldozatkészség striguláját. 

Remélem, jól tudom: Rehák László pártbizottsági tag adott egy gépelt 
írást, hogy a zombori pótzászlóaljig én kísérem el őket afféle politikai 
biztosként. Rajta kívül Nagy József, Farkas Nándor és Olajos i`Vlihály to-
borozta az önkénteseket. 

Januárban vagy február elején indult útnak a zentai különítmény. 
Gyalog, mint akkoriban általában a katonaság. Volt köztük katonaviselt 
ember, azok, akiknek sikerült életben maradniuk és idejekorán meg-
szökniük a magyar honvédségb ől úgy, hogy az orosz fogságot is elke-
rüljék. A többség azonban még nem szagolt puskaport. Fiatalabb volt, 
minthogy besorozhatták volna a megszállók. A csapat összetétele nagy-
jából alighanem megfelelt az itteni lakosságénak. Nagyobbrészt földm ű-
vesfiú, iparosivadék, félbemaradt középiskolás. Amire legjobban em-
lékszem: jó néhány cigányzenész is menetelt köztünk, különös meg-
becsüléstől övezve az elengedhetetlen nótázás szüksége miatt abban a 
testet-lelket diderget ő  1945-ös zord télidőben .. 
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görbe tükör 





paródiák 
VARGA G Ё ZA 

VICCEI AKAROLYAN 

körül van, belül nincs 

kicsi dugattyúm 
irigyled ugy-e 
a mozdonyt 

ő  nagy gép 

szépséges vers 

énte ő  
hogy ugranál be 
megyfaszipka nélkül 

ebédelj csak nyugodtan 
néztük a holdat a mimózát 
így kevertünk verset és prózát 

LÁNYA KRAGUJEVIĆ  

Jön egy amolyan 

két ilyen állt és csodálkozott 
a tévedés vitathatatlansága 
miért amolyan az ott amott 
rejlik e versben 
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mert  
a két ilycrl volt amolyan  

s az amoly ar, volt ilyen  

CSAK SIMt'.N PISTA  

dörzsölt öreghölgyek  

őszi izé  

két vénasszony megy 
az utcán a városszéli 
temető  felé 
az egyik elesik 
ősz van 

a mi tájunk  

csenevész gazokban elvetélt magok 
pocsolya repedt 
tükrén foszlásnak indult 
berzenkedés  
bűzös üszök hánykolódik 
meggyötört enyészet jajong 
fulladó szikkadt tunya lombokon 
zsibbadt gondolatok 
cseppentenek 
vajúdó ruzsdát 
a meggyötört tájra 

olyan szép a mi tájunk 
olyalt vidám a mi tájunk 

CSALАNYI BÖSKE  

gyere  

orraszarvúk illatoznak az agyamban 
tulipánok makognak az agyamban 
mi ez 
állatkert 
virágos kert 
gyere a virágos kertembe 
gyere az állatkertembe 
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BALLAGJ ISIVÁNDOR 

megírom hát 

tegnap ott voltam 
ma itt vagyok 

pirosa tenyerem 
piros a fiam popsija 

a kettő  közötti összefüggés 
a lényege nehezen 
megszületett versben 

amit csak azért is befejezek 
hogy ne kelljen felállnom 
mert ha felállok meglátják 
hogy fényes a nadrágom 
fene-ki, ü-1-e-p-e 

ELTOTH TIBIKE 

versike 

reggel mentem 
este jöttem 

fölkeltem 
majd lefeküdtem 

éhes lettem 
ebédeltem 

szomjas lettem 
vizet nyeltem 

telt a napom 
elviseltem 

s az egészet 
versbe szedtem 

GÜGYI ZOLIKA 

Nicsak 

Nicsak, hogy fúja szél, 
én ezt észre sem vettem volna, 
fúja szél, 
mindenkinek lobog a haja, 
én honnan tudhatom, hogy fúja szél, 
ha kopasz vagyok. 
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BELÉNDEK MARISKA 

A DOKTOR NÉNI BICIKLIZIK 

Nem szerette a kicsi és rövid, de annál jobban szerette a hosszú utcá-
kat. De hát az ember nem válogathat. 

Bement egy házba, egy egészen kicsi házba, amelyben öt gyerek van, 
a hatodik készülőben. Szúrt, és ment tovább. 

Biciklizett. Szeretett biciklizni, mint általában minden orvosn ő , mert 
ilyenkora lábával is gondolkozhatott. Bement egy házba, ahol megál-
lapította, hogy nincs szebb név minta Goldstein Számi. Ott is szúrt. 

Biciklizett tovább, hogy bemehessen egy harmadik házba. Ott voltak 
székek, asztalok, ágyak, szekrények, sz őnyegek, képek, fogasak, ez volt 
a legfurcsább és legkülönösebb a házak között, ezért nern szerette, ott 
utálattal szúrt .. 

Jó, hogy nem ment száz házba, mert akkor trilógia lett volna az 
egeszből. 

T.ABURÁNY(I) VÁNDOR 

FÉLBEMARADT ÉPÍTKEZÉS 
(Korszerű  történelmi regényrészlet) 

Mindenki tudta, hogy miért mész ki, házat akartál építeni gyermeke-
idnek, s ezért sokan becsültek. Mert a te bölcsességed határtalan volt, 
tudtad, hogy ha népes családod, aranyos kis gyermekeid feje fölött nincs 
tető , akkor szöszke kis kobakjukra hullik az es ő , a jég, a hó. 

Te bölcsességedben el őrelátó voltál, és hátrapillantó is, de a gazok tet-
tei kimérhetetlenek. 

Tudtad, hogy rengeteg téglára van szükséged, hogy nem mindennapi, 
szinte lehetetlennek t űnő  tetted véghezvedd, ezért kimentél és fáradha-
tatlanul dolgoztál, küldözgetted haza egyenként és kettesével, s őt hár-
masával is a téglákat. 

És amikor már úgy gondoltad, hogy elegend ő  tégla gyűlt össze egy 
ház építéséhez, hazajöttél. De egyre nem számítottál. Nem számítottál 
arra, hogy gyermekeid id őközben felcseperedtek, s most már nem egy 
házat akartak közösen, hanem mindegyikük külön házat akart. Elkese-
redve láttad a pusztulást. A hatalmas téglarakást széthordták azok, akik-
be minden reményedet és hitedet fektetted, szép egész tégláidat kett őbe 
törték és most mindegyik egy-egy külön fél téglával verte a mellét. 

BOMOLNÁR CSATTILA 

FOLYIK 

Itt minden folyik. Híg. 
Az este befolyik az ablakon, az éjjel becsurog az ablakon, a hajnal 

becsöpög az ablakon, a reggel belöttyen az ablakon, a délel őtt beömlik 
az ablakon, délután csöngetnek az ajtón. 
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Kimegyek.  
Turpis I. áll az ajtóban.  
Egy ember, azt hiszem, hogy az öreg egyetemista asztalos hömpölyög  

végig az utcán.  
Csöngetnek.  
Kimegyek.  
Turpis II. áll az ajtóban.  
Benézek az ablakomon, nem vagyok otthon. Tovább megyek a lilán  

viszkető  alkonyatban. Hazaérek, és megkínálom magam egy pohárka  

folyadékkal. Csengetnek. Kimegyek.  
Turpis III. áll az ajtóban.  
Lassan becsörgedezik az éjjel. Csöngetnek. Kimegyek.  

Turpis IV. áll az ajtóban.  
Csurgatok. Csöngetnek. Kimegyek.  

Turpis V. áll az ajtóban.  
Hát mikor lesz már ki a futballcsapat, aludni szeretnék?  

ZARGA VOLTAN  

A DIбTбRŐ  

Azért hallgatok, hogy beszélhessek. 

A fáról pottyant le, ezt te is tudod, Hormihorondész, te, aki itt szü-
lettél ezen a tájon, hogy a téma mai legyen, és a miénk legyen, szóval 
te is tudod, hogy a fáról pottyant le, s ti azt állítottátok, hogy az égb ől 
esett. Pedig ha nem a te fejedre pottyan, hanem az enyémre, emlékezz, 
csak, Vilidolamibész, akkor beismertétek volna, hogy csak a fáról esett. 
De hű  barátommal, a megboldogult Pinterosszal, mi már akkor tudtuk, 
hogy nem mindegy, hogy az, ami pottyant, kinek a fejére pottyant. Ha 
közönséges halandó fejére pottyant, akkor veréb volta tettes, ha egy 
államfő  fejére pottyant, akkor paradicsommadár volta tettes. 

Emlékezz csak vissza, Hormihorondész, azokra a napokra, amikor az 
a kerek valami a fejedre pottyant és egy kis putyú keletkezett szint 
kobakodon.  

Azt mondtad, hogy az egek figyelmeztetése volt ez a pottyantás. Pedig 
az egészben az az igazság, ezt a bölcs Kovácsosz is tudja, hogy ne álljon 
diófa alá az, aki nem szereti szent fején a putyút. 

És most elmondom neked azt, ó, Hormihorondész, azt, amit még sen- 
kinek sem mondtam el, én feltörtem azt a diót, és belül kukacos volt. 

!gy fejtettem meg, hogyan eshetett a fejedre romlott gyümölcs. Ezt te 
is tudod. Mert romlott volt. Еs vállalom a felelősséget. 
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IRAT PISTA 

HA AZ A TÉGLA MÉG EGYSZER A FEJEMRE ESIK, 
AKKOR DÜHÖS LESZEK 

Szitálok. Nem úgy mint az es ő . Úgy mint a mama. Nagyon apró likú 
szitám van, így csak nagyon apró szavak hullanak ki bel őle, ilyenek, 
hogy: Kéz. Láb. Fej. Mag. Nem. Hi. Hu. Ha. 16. Ki. Be. Fa. Tök. 

Hát hogy lehet ebb ől a vacak, kis, apró szavakból egy valamire való 
hosszú mondatot összeállítani? 

• 
Az én városom unalmas kisváros. 
Egy zsiráf kidugta a fejét az ablakon. 

• 
Turkálok valamiben. 
Nem tudok veled mit kezdeni, mint ezzel a virággal. Locsoljalak 

meg? 
Turkálok valamiben. 
Beléndekszínű-kerékcsikorgású-vadgalambpottyantotta-rézsutverdeste-

kereplést hallok. 
Turkálok valamiben. 
Jé, ez az emlékezetem. 
Nincs benne semmi. Hát mibe kapaszkodok akkor meg? 
Abba, igen, veszendő  kalapom karimájába. 

OLNAI TOTI 

GALILEI A TÖLTÉSEN 
(Közben a hallgatók játszanak.) 

ELSŐ 
	

A rendező  tartsa be a szerz ő  utasításait! 
MÁSODIK Minek? 
HARMADIK Hogy a hallgató érzékelni tudja a töltés oldalának a lej-

tését. 
NEGYEDIK Hol a csönd? 
ELSŐ 
	

Benne van a táskában. 
MÁSODIK Vegyük ki. 
HARMADIK Vegyük ki. 
NEGYEDIK Kivettük. 

(Csend.) 
ELSŐ 
	

Galilei hol van? 
MÁSODIK Elment fényképez őgépet venni. 
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HARMADIK Fényképez őgépet venni ilyenkor, amikor Görögországban 
Puccs van?! 
(Lövések.) 

NEGYEDIK Szégyellje magát. 
(Galilei szégyelli magát.) 

ELSŐ 
	

Mondjon már maga is valamit! 
MÁSODIK Minek? 
HARMADIK Azért, hogy kilegyen a párbeszéd. 
NEGYEDIK Én kibeszéltem magam. 

(Zene, egy nagy durranás, vége.) 
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hagyomány   





szíves  szakmai  veradégvezető  
DR. BURÁNY B Ё LA  

Mondják, Zenta a vajdasági magyar néprajz egyik fellegvára. Ezzé te-
szi részint a város és vidéke (túlnyomórészt magyar) lakosságának ilyen 
kincsekben való gazdagsága, de talán mégis els ősorban az a Vajdaság-
ban elöljáró aktivitás, ami ezeknek a kultúrkincseknek a megmentésére, 
felszínre hozására irányul, s melynek eddigi eredményei máris számot-
tevőek a vajdasági, a vajdasági magyar s ezen keresztül az egyetemes 
magyar néprajztudomány szolgálatában. 

A szellemi néprajz terén talán a legszembet űnőbb jellemzője ennek a 
munkának, hogy egyre terebélyesed ő  jellege ellenére, tulajdonképpen 
egy „alulról jövő" aktivitásról van szó, melynek intézményesítésére csak 
utólag került sor. Ez az intézményesítés ma sem teljes még, annál is 
inkább, mert a szellemi néprajzi gy űjtések hordozói jórészt ma sem 
munkaviszonyból eredő  kötelezettségb ől végzik ezt a munkát. Ki kell 
hangsúlyozni azonban, hogy az ebb ől adódó specifikus szakmai képzett-
ség hiányát a felel ősségteljes hozzátanulás helyettesítette, a gy űjtések 
kezdetétő l mindvégig. 

Ez a gyűjtőmunka az 1950-es évek elején indult, Zenta és vidéke nép-
dalanyagának fokozatos összegy űjtésének igényével. A korszer ű, mag-
netofonos gyűjtésre és az el őbb lejegyzett anyag utólagos magnós rögzí-
tésére az 1960-as évek elején került sor. Az els ő  két gyűjtő  neve mellé 
(Fábri Jenő  lelkész, megh. 1968-ban, dr. Burány Béla orvos) kés őbb há-
rom új név zárkózott fel (Tripolsky Géza múzeumigazgató, Bodor Géza 
néprajz szakos egyetemi hallgató, Bodor Anikó muzikológus). 

A tucatnyi dolgozaton, kisebb-nagyobb közleményen kívül az elért 
eredmények fontosabb útjelz ő i eddig öt könyv: Dr. Burány Béla: Zenta-
vidéki népballadák, 1962; Dr. Burány Béla, Fábri Jen ő, Tripolsky Gé-
za: Száraz kútgém, üres válú, — jul гásznóták, betyárdalok, balladák, 
1966.; Dr. Burány Béla, Fábri Jen ő : Két szivárvány koszorúzza az eget, 
— 142 népdal Zentán és vidékén; 1969; Dr. Burány Béla, Fábri Jen ő , 
Tripolsky Géza, Bodor Géza: Rukkolnak a szép zéntai legények, — 99  
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katonadal Zentán és vidékén, 1972; Dr. Burány Béla: Hej, széna, széna!  
— 120 vajdasági magyar gyermekdal, 1973., valamennyi a „Zentai füze-
tek" sorozat kiadásában. A szélesed ő  gyűjtési terület s általában a nö-
vekvő  feladatvállalás jeleként ugyanebben a sorozatban került kiadásra  
Kiss Lajos 168 dalt tartalmazó horgosi gy űjteménye (Horgosi Népdalok,  
1974.). Egy százkilencven balladát és egyéb epikai dalt magába foglaló  
új, rendezett gyűjtemény közvetlen kiadás el őtt áll, s egy harmadfélszáz  
lírai dalból álló anyag, a 10 falut-várost megmozgató, 185 népdalénekest  
színpadon megszólaltató „Tiszából a Dunába folyik a víz" népdalvetélke-
dő  anyaga pedig pillanatnyilag rendezés alatt áll, a gy űjtők ezzel sem  
ürülő  tarsolyából.  

E kiadványok a legkülönböz őbb eredetű  pénzeléssel, a Zentai Nép-
könyvtáron, majd a Zentai Múzeumon keresztül láttak napvilágot. En-
nek ellenére a népdal- s népzenegy űjtés valós intézményesítése végül  
is egy elfogadható munkarendszer ű  vajdasági magyar népdalregiszter  
megalakítása után várható.  

A szellemi néprajz egyéb termékei közül Zenta-vidék babonaanyaga  
(Gyura Julianna mérnök), valamint a népi szólások és jeles mondások  
(Tripolsky Géza) összegyűjtése és feltárása folyik a fokozatos, követ-
kezetes feltárás, a teljességre törekvés igényével.  

A szellemi néprajz feszesebb értelemben vett termékei közé, munka-
módszere miatt (szabad, nem magnetofonos lejegyzés, feldolgozás), csak  
részben sorolhatóa „Mosolygó Tiszamente" cím alatt közismertté vált  
Zenta-vidéki népi anekdotagy űjtemény (T őke István tanár), mely ilyen  
jellegű  hiányosságai ellenére is Vajdaságban egyedülálló, s az egyetemes  
magyar népi anekdotaanyag megismerése szempontjából is számottev ő  
vállalkozás. A mind műfaji, mind földrajzi értelemben vett elhanyagolt  
gyűjtési terület csak emeli az egyre növekv ő  gyűjtemény néprajzi szem-
pontból is mérhető , specifikus értékét.  

A Zentai Múzeum időszerű  igényeket is kielégítő  elhelyezésével (1974)  
lehetőség nyílt arra, hogy az intézmény Vajdaság múzeumai között meg-
határozott, kiemelt szerepet vállaljon, els ősorban a néprajzkutatás terén.  
A vidék tárgyi néprajzának kutatása íg т  teljes egészében intézményes  
megoldást nyert, a város keretein messze túln őtt hírű  eredményekkel,  
mára munka kezdetén.  

Önmegbecsülés nélkül nem ember az ember. Önismeret nélkül pedig  
nem lehet teljes az önmegbecsülés. Mind a szellemi, mind a tárgyi nép-
rajzkutató munka ilyen célt is szolgál. Gyakorlatilag sohasem lehet be-
fejezett. A zentai ilyen tevékenység is tulajdonképpen kezdet. Vajda-
ság 44 kommunája közül egyben.  
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111 babona  

GYURA JULIANNA  

ZENTA, 1974. 

Arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen mi a babona, roppant nehéz 
választ adni. Dr. Budai Béla, A babona lélektana című , 1975-ben kiadott 
könyve előszavában,' ezt így kísérli meg: „Az számít babonának, ami 
az elfogadott racionális gondolkodásmód szabályaival ütközik, aminek 
nincs igazságtartalma a tapasztalás megszokott és konvencionális keretei 
között. Babona tehát minden olyan hiedelem, amely valamilyen szabály-
szerűséget, valamilyen összefüggést tételez, amely nem illeszthet ő  be ta-
pasztalataink rendszerébe, azonban érzelmi töltése, szubjektív vaióságér-
téke nagy. Az egyéni, személyes babonáktól eltekintve a hiedelmek hi-
telét főleg az biztosítja, hogy sokan osztják őket, nagyobb embercso-
portok közös vélekedését tükrözik." 

„A babona nem szerves, önálló jelenség, hanem egyfajta társadalmi 
minősítés, mégpedig leértékel ő , lekicsinylő  minősítés", amely végigkísé-
ri az ember társadalmi és kulturális fejl ődését egészen napjainkig. Az 
élő  babona-anyagban valamennyi kor és társadalmi rend babonái je-
len vannak: ősi hitvilágunk töredékei, különböz ő  századokban született 
babonák hagyományanyaga a napjainkban képz ődő  babonákkal egyid ő-
ben. Еrthető  tehát, hogy egy-egy babona eredetét és korát, néhány ese-
tet kivéve, szinte lehetetlen meghatározni. 

A babona a szó legfeszesebb értelmében velünk él, életünk sorsdönt ő  
pillanatait, de hétköznapjaink valamennyi mozzanatát is végigkíséri. 
Űgyszólván minden ember „használja" őket, nemre, korra, gazdasági, tár-
sadalmi és kulturális szintre való tekintet nélkül, hitintenzitásbéli kü-
lönbségekkel. Ez a hitbeli különbség legtöbbször csak felszíni megnyil-
vánulásában más. Egy egyetemet végzett, magas kultúrájú személy mo-
solyogva ejtett „lekopogása" mögött igen sok esetben azonos fokú hit 
búvik meg, mint egy parasztasszony majdnem rítusszer űen betartott szo-
kásai mögött. 
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Az itt közölt 111 babona a szám varázsa alatt szakadt külön csoport-
ba, az eddig megjelent zentai anyag után, 2  egy vidék babonaanyagá-
nak tervezett, következetes feltárásának újabb fejezeteként. 

Az anyagot a könnyebb áttekinthet őség jegyében, a babonák maguk 
diktálta rendszere alapján csoportosítottuk címszók alá. 

Maga a gyűjtés, a korszerű  néprajzi munka igénye szerint magneto-
fonnal történt. Sokszor egy-egy szónak vagy szóvonzatnak a babonák 
lényegére mutató kulcsszerepe van. Ez a gy űjtési mód egyben lehet ővé 
teszi a babonákkal kapcsolatos, általában rövid, illusztratív „megtör-
tént" esetek szó szerinti rögzítését is. 

Adatközlőink: 

T. K.-né =Tóth Károlyné Kadvány Erzsébet, 37 éves 
F. J. = Fodor János, 61 éves 
Gу . S.-né = Gyetvai Simonné Mura Erzsébet, 64 éves 
Gу . E. = Gyura Erzsébet, 67 éves 
T. E. =Takács Erzsébet, 57 éves 
Gу . F.-né = Gyura Ferencné Sándor Julianna, 50 éves 
Gу . P. = Gyömrei Péter, 64 éves 
D. J.-né = Deák Jánosné Vas Mária, 33 éves 
B. J.-né = Bajúsz Józsefné Polyák Piroska, 62 éves 
M. I.-né = Matykó Istvánné Sándor Aranka, 63 éves 
P. A.-né = Polyákovity Antalné Ráncz Szabó Rozália, 39 éves 
B. I.-né = Burány Imrévé Körmöczi Olga, 52 éves 
H. P.-né =Horváth Péterné Kadvány Matild, 34 éves 
B. G.-né = Barsi Gáborné Csabai Erzsébet, 20 éves 
M. F.-né = özv. Miskei Ferencné Tóth Matild, 78 éves 
Gу . J.-né = Gyetvai Józsefné Velez. Matild, 72 éves 
L. L.-né = özv. Lázity L őrincisé Fábrik Margit, 59 éves 
T. J.-né =Törtei Józsefné Trenka Julianna, 33 éves 

SZERETŐ , KÉRŐ , LAKODALOM 

Ha egy lány az udvarlója hajszálát beteszi az ajtó repedésébe, ak-
kor az szeretni fogja, de csak annyi évig, ahány csomót kötött rá. 
(T. K.-né) 
Ha egy legénynek tetszik valamelyik lány, annak egy haj szálát el 
kell lopnia, beletenni a cip őjébe, hogy mindig tapossa, akkor a 
lány szeretni fogja. (F. J.) 3  
Az eladó lánynak éjszaka koponyát kell f őzni kásában, szabadké-
mény alatt. Ha. közben pontban éjfélkor bekopog hozzá az udvar-
lója, az azt jelenti, hogy feleségül fogja venni. (G у . S.-né) 4  
Ha valamelyik lány azt akarja, hogy az udvarlója szeresse, a 
menstruációjából kell hogy belekeverjen a férfi italába vagy éte-
lébe. (Gу . S.-né) 

„Az okos asszonyok csináták. Ha mög vót a változása tött a 
legíny italába, mögrontotta, oszt gyütt hozzá. Meséték, hogy 
paradicsommártásba tött nöki, hát nem birtam önisi a paradi-
csommártást." 
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Ha a karácsonyi éjféli misekora lány belekiabálja a szabad ké-
ménybe szeretője nevét, akkor az eljön érte, és h űséges lesz hozzá. 
(Gу. E.) 
A karácsonyi éjféli misén a lányok, legények lopva mákos csíkot 
tesznek a szenteltvíztartóba. Ha azt onnan valaki kiveszi, a lány 
férjhez megy, a legény megn ősül még abban az esztend őben. 
(Gу . E.)  

„Hát persze, hogy kiv étték belöle, mer többször annyit bele-
töttek, hogy teli is vót. Nem bírták a kezüket a szent ő ttvíz-
be belenyújtani az öregasszonyok. Ha más nem, a harangozó  
kiszödi, mer nem bírják használnia vizet."  

Ha egy lány meg akarja tudni jövend őbelijének a nevét, karácsony  
böjtjén tizenhárom cédulára egy-egy férfi nevét kell felírni, és  
azokat belegöngyölgetni a mákos esik tésztájába. A gombócokat  
forró vízbe kell tenni, és várni, melyik jön fel els őnek a víz szí-
nére, azt gyorsan ki kell venni. A gombócban lev ő  név lesz a fér-
je neve. (T. E.) 5  
Eladó lánynak, főzés közben, nem szabad megnyalnia fakanalat,  
„mer nagy szájú anyósa lösz". (G у . F.-né)s  
Ha a menyasszony hajából kivett csatot vagy fés űt beleteszik egy  
eladó lány hajába, az még abban az évben férjhez megy. (T. K.-né)  
Karácsony böjtjén a lány feláll a szemétdombra; amelyik irányból  
előbb hall kutyaugatást, arra megy férjhez. (T. E.) 7  
Férjhez menend ő  lány ne üljön az asztal sarkához, mert nem ta-
lál majd párt magának. (Gу . P.) 
Farsangkor tuskót kell a kilincsre kötni, hogy a „legíny n ё  tartsa 
mög a legínysígit". (T. K.-né) 
Mikor a gügyü megy a lányos házhoz és belép a kapun, ha sike-
rül neki hozzádörgölni a faráta kapuhoz, akkor szerencséje lesz —
„odaaggyák nöki a lánt". (Gу . S.-né) 
Ha a menyasszony esküv őkor gyöngyöt tesz a nyakába, siralmas 
lesz a házasélete. (D. J.-né) 
A menyasszonynak nem szabad tükörbe nézni, mert beteges asz-
szony válik belőle. (T. K.-né) 

„Erre nagyon vigyásztak ám! Löszötték, ögyukták vagy léta-
karták a tükröt oszt csak a fényképr ű  láthatta meg magát, 
hogy mijen vót ményasszonnak." 

A menyasszonynak nem szabad hátraforogni a lakodalmas me-
netben, mert rövid lesz a házasélete. (B.J.-né) 

„Az az ismert fehérnem ű  varrón ő  mönt férhő . Hatalmas ti-
jáköros esküvő  vót. Mikó kigyütt a templombú, a ményasz-
szony nagyon tekingetétt jobbra is, még balra is hátrané-
zétt. Ott mönt épp két cigányasszony, azok monták, hogy: 
— Jaj, kislányom, de kár vót visszatekingetnöd, nem élték 
mai soká ögyütt! 
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Hát még a gyerékék iskolába sé méntek, máé is vátak. Az-
úta én eszt figyelém oszt így is van!" 

Ha esküvő  alatt meghúzzák a harangot, hamarosan meghal a v ő-
legény vagy a menyasszony. (T. E.)  

„  Égy házaspár esküdött, van ennek hat éve. Mikó esküttek, 
éppen akkó húszták é a delet. Nyóc napra méghalt a lijatal-
embér a vécén." 

Mikor a fiatal pár hazaér az esküv őről, az anyós kristálycukrot 
dob a menyasszonyra, hogy édesebb legyen. (T. E.) 
A menyasszonyra kölest kell dobni, hogy szerencsés legyen. (M. 
I.-né) 

„Ahány köles esik rá, annyi szerencséje légyén." 

Amilyen gyorsan eszik a menyasszony és a v őlegény, olyan étvá-
gyúak lesznek majd az állataik. (P. A.-né) 
A fiataloknak esküv ő  után egy tányérból kell enni, akkor mindig 
szeretni fogják egymást. (G у . P.) 
Esküvő  után bal lábbal kell a fiatal párnak kilépni a templomból, 
hogy szerencsés legyen a házasságuk. (B. I.-né) 
Ha a lakodalmas menet visszafordul, nem lesz hosszú az új pár 
házasélete. (D. J.-né) 
Amilyen idő  van azon a napon, amelyiken az esküv őt tartják, 
olyan lesz a fiatal pár élete. Ha esik az es ő  szomorú, nehéz lesz az 
életük, ha süt a nap boldogok lesznek. (Gу . F.-né) 8  
Akinek valaki hátulról belelép a sarkába, annak meg fogja érni 
az esküvőjét. (Gу . F.-né) 
A házastársak közül az hal meg el őbb, aki elsőnek alszik el a nász-
éjszakán. (H. P.-né) 9  
Az a fiatalasszony, akinek rossz élete van a férje mellett, ne adja 
kölcsön a menyasszonyi fátylát, mert boldogtalan lesz a házaséle-
te annak a lánynak is, aki felteszi. (Gу . F.-né) 
Azt a férfit, akinek ferdén ég a cigarettája, csalja a felesége. (G у . 
F.-né) 
Ha valamelyik asszony nem tudja, kivel csalja meg az urát, almát 
kell ennie, s ha talál kilenc magvút, a magvakat párnája alá kell 
tennie, akkor megálmodja, hogy kinek legyen a szeret ője. (H. 
P.-né) 
Abban a házban ahol billeg az asztal, az asszony az úr. (B. I.-né) 

TERHESSÉG, GYEREK, KERESZTELÓ 

A terhes asszony varrjon valamit a születend ő  gyereknek, külön-
ben az az apjához fog húzni, azt fogja majd jobban szeretni. B. 
G.-né) 
Nőnek nem szabad összen őtt, dupla gyümölcsöt enni, mert iker-
gyermekei fognak születni. (P. A.-né)lo 
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Állapotos asszonynak nem szabad kézzel törölni le az asztalt, mert  
kopasz gyermeket fog szülni. (T. K.-né)  
Várandós asszony fejére észrevétlenül kell sót szórni, s ha az asz-
szony utána az orrához nyúl, fia lesz, ha a szájához kap, lányt  
fog szülni. (B. G.-né)  
Ha a leterített zsebkend őt az állapotos asszony felmarkolja, fiú-, ha  
két ujjal veszi fel leánygyermeke lesz. (B. G.-né)  
Terhes asszony ne rúgjon meg kutyát vagy macskát, mert sz őr nől  
a baba köldökében. (G у . S.-né)  

, ; Hallotta-é hírit a Néti néninek? Bábasszony vót. Nagyon  
könnyű  kezű  asszony vót. Az minta, hogy vigyázzak. Mer én  
nem szerettem a kutyát, macskát, de étettem őket, oszt belé-
jük is rúgtam. Nem simogattam őket. Ezék a bábasszonyok  
mámma mi nem mongyák, az orvosok m ég csak inékcióznak.  
Ril a gyerék, mer szúrja a sz őr. Ha el is inékciózzák, ahogy  
nyől a gyerék, úgy nyől a szőr is. Kinyől a ködökibű , úgy kö-
rőszbe. Ojan három centis is néha!"  

Ha az állapotos asszony ijedtében magához kap, vagy hozzávág-
nak valamit és odakap, azon a helyen a leend ő  gyerek testén egy  
folt lesz. (Gу . F.-né) 11  

„Aszongyák, az apámnak a nyakán is vót égy flekk. A nagy-
anya fekütt az ep érfa alatt, nem tutta, hogy terh és. Réesétt  
égy nagy feketesz émű , epér oszt odakapott".  

A terhes asszony lopjon el egy cs ő  kukoricát, akkor hosszú hajú  
gyereket fog szülni. (M. F.-né)  
Állapotos asszonynak nem szabad csúnya embert nagyon megnéz-
ni, „rácsudáni", mert rút gyereke lesz. (G у . F.-né) 12  
Az a gyerek, amelyik foggal születik, az „mind táltos gyütt a vi-
lágra". (M. F.-né) 13  
Ha a gyerek pénteken születik, szerencsétlen lesz, mindig ott lesz-
nek a közelében a rossz szellemek. (T. K.-né) 

„A húgom is pénteken születétt. Meséte is mindig az anyám, 
hogy a konyhába csöröktek sokáig a tányérok, az edényék. 
Féti is a lányát még mindig." 

Ha esik az es ő , mikor születik, rossz gyerek lesz, ha szép az id ő , 
jó gyerek válik hel ő le. (Gу . J.-né) 
Egyéves koráig a gyereknek nem szabad tükörbe nézni, mert nem 
nől ki a foga. (Gy. F.-né) 
A gyerek arra hasonlít, amelyik házastársat jobban szereti a má-
sik. (T. K.-né) 
Ha a gyereknek kiesik a foga, a kiskapu küszöbén állva, hátrafelé 
kell eldobni, nem szabad utánanézni, és azt kell mondani: Egér, 
egér, adok neked csont fogat, adjál nekem vas fogat! Akkor jók 
lesznek a fogai. (T. K.-né) 
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Egyéves koráig a babát nem szabad a házból az ablakon át kiadni  

az utcára, mert meghal. (P. A.-né)  
A pici gyerek talpát nem szabad megkaparni, mert nem fog meg-
tanulni j árn .i. (P. A.-né)  
A kisbaba száradó holmiját nem szabad az es őnek megcsapkodni,  
mert szeplős lesz a gyerek. (P. A.-né)  
A kicsi gyerek ruháját nem szabad éjjelre az udvaron hagyni, mert  

nem bír majd nyugodtan aludni a baba. (Gу . S.-né) 14  

„Valamellik nap látom ám, hogy teriget este a szomszédasz-
szony. Montam néki, hogy ugyan vigye bö, mer elfogy a gye-
rék álma! Aszonta, hogy má ténnap is este szárítottam, oszt  

alutt. Mos még panaszkodik, hogy nem alszik a gyerék!"  

Nem jó korán ültetni a gyereket, mert derékfájós lesz. (G у . F.-né)  
Fésülködés után, hajas kézzel nem jó a babához nyúlni, mert cso-
rogni fog neki a nyála. (Gу . S.-né)  
Ha nagyon sír a baba és gondolják, hogy sz őr nőtt a köldökében,  
akkora fürdet őteknő  négy sarkára (a gyerek feje felettinél kezdve,  

átlósan) bodor korpát kell tenni. Fürdetés utána vízbe bele kell  

fújnia korpát, és a vizet át kell sz űrni egy tiszta ruhán. A sz őr  
fennmarad a ruhán, keresztben. (G у . S.-né)  
Ha nagyon csorog a gyerek nyála és gondolják, hogy hajas kéz-
zel értek hozzá, azért nyálaskodik, meg kell kenni az ínyét, kará-
csonyi mézzel, akkor elmúlik. (Gу . S.-né)  

„A karáncsonkó az asztarrú a mézet. Az én anyámnak vót  

nyóc-tíz éves mézze is. igy kisüvegbe tétte, hogy légyén a 
gyerékéknek. Mer ugyé nyálaskodhatnak." 

Hathetes korig nem szabad kivinni a gyereket az utcára, mert csú-
nya lesz a bőre. (Gу . S.-né)  

„A szerbek nem is viszik ki, oszt nézze még mijen szép a ki-
csi arca. A magyarok viszik. Örűnek, hogy van kocsija!"  

Ha a kicsi gyereken sebek vannak, minden sebet külön meg kell  
háromszor lehelni, akkor begyógyulnak. (G у . S.-né)  

„Az unokámmá én is csinátam. Asztán évittem az orvoshon.  

Az is mégkérdészte, hogy mivé gyógyítottam, én még még is  
montam, hogy lehétem."  

Hogy megállapíthassák a szemverést és .felszabadítsák a kisbabát  

alóla, a gyerek feje felett három kanál vizet bele kell mérni egy  

tányérba, azzal megmosni el őbb a jobb kezét és bal lábát, majd a  
bal kezét és jobb lábát s az arcát, egy csöppet a szájába kell ön-
teni vagy a homlokára. A megmaradt vizet rá kell mérni a sarok-
vasra. Ha négy kanállal van, a kicsi meg van verve szemmel. (G у .  
E.) 15  
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„Estefelé kint űtünk az udvaron, a testvéréin tartotta a gye-
rékit én még nésztem, de nagyon nésztem. No, de én nem 
gondótam, hogy mégverém szémmé! Egész éccaka nem alutt 
a kicsi. Réggé korán gyütt a testvéréin, hogy nem tugg уа , mi 
van a gyerékké, ménnyek át oszt mosdassam még. Átmétem, 
mégmosdattam, a víz több léit. Asztán elalutt, az délig úgy 
alutt, mind a tej.” 

Ha valakinek összeér a szemöldöke, az meg bírja verni a kicsi gye-
reket szemmel. (G у . S.-né) 

„Hát akinek összeér a szemöldöke, össze van itt az óráná ny ő -
ve, az, ű  nem is tuggуа , mégis mégveri a gyerékét szémmé." 

Ha a gyereknek elvették az álmát, hogy újra bírjon aludni, vala-
kinek, aki jó alvó, ott kell hagynia a baba feje alatt a zsebken-
dőjét vagy valamit a ruhájából. (G у . S.-né) 

„Mer évinni könnyű  ám a gyerék álmát, de visszahozni ne-
héz." 

Ha a gyerek megijedt valamit ől és nem bír aludni, ólmot öntenek 
két keresztbe tett ciroksöpr űszálra a baba feje mellett. Az ólom 
megmutatja, mitől ijedt meg, és újra bír aludni. (Gу . S.-né) 16  
Ha a gyerek koldustól kapott kenyeret eszik, hamarabb megtanul 
beszélni. (M. I.-né) 

„A lányom kicsi vót. Vót égy öreg asszony, Téka néninek hí-
ták, az kúdús vót abba az id őbe még. Kérégetétt, oszt attain 
néki kényeret. Ű  még kivétt az ű  szatyorjábú égy darab ké-
nyeret, oszt aszt monta, hogy aggyam oda a kislánnak, hogy 
égve még, mai hamarabb tud beszéni." 

Ha a gyereknek hasmenése van, hogy meggyógyuljon, az anyánk 
ki kell menni a temetőbe, és a legfrissebb hantról kell hazavinni 
egy maroknyi földet, de nem szabad visszanézni, mert meghal a 
kicsi. (M. I.-né) 

„Az Annus néni is meséte, hogy a Pétérnek is még a Jancsi-
nak is mént a hasa, oszt monták néki, hogy így csinájja. Ki is 
mént a temetőbe, de aszonta háromszó is visszafordút, mégse 
haltak még!" 

Ha a kicsi gyerek nem jó alvó, naplementekor kell fürdetni, a nap 
felé kell kiönteni a fürd ővizet, hogy olyan gyorsan aludjon el, 
amilyen gyorsan megy le a nap. (M. I.-né) 
Gilisztás gyereknek fokhagymát kell adni, hogy meggyógyuljon. 
(M. I.-né)  
Ha a gyereknek fája hasa, száraz verébszart kell megtörni, s az-
zal megetetni, hogy olyan gyorsan menjen el t őle a szél, amilyen 
gyorsan ugrál a veréb. (M. I.-né) 
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Ha a macska mosdik és utána ránéz valamelyik gyerekre, az az-
nap verést fog kapni. (Gу . F.-né) 
Ha sír a baba és gondolják, hogy meg van verve szemmel, „havi-
bajos asszony szoknyáján k ő  átgyugni akkó émúllik a szémverés". 
(B. I.-né) 
Ha valahová először viszik a babát vendégségbe, kenyeret, sót, 
tojást adnak neki, hogy sose legyen éhes. (G у . F.-né) 
Míg a babát meg nem keresztelik, addig az anyjával együtt füg-
göny alatt tartják, és szentelt rózsaf űzért tesznek rá, hogy a „rosz-
szak néhogy mégkiséresék az asszonyt még a gyerékét". (M. F.-né) 

„Az olvasó addig kő , még nem körösztölik mög. Asztán lé-
vétték, mer mint kérésztényt mán vétte az őrangyala. Ez 
mind azé köllött, mer külömben még az asszony kimént, ad-
dig a rosszak kicseréték a gyerékét oszt odatéttek égy tál-
tost."  

A második babát az első  gyerek ingében kell megkeresztelni, hogy 
a testvérek szeressék egymást. (T. K.-né) 
Ha a kisbaba kereszteléskor elsírja magát a templomban, nyom-
ban meg kell szoptatni, különben meghal. (T. K.-né) 
Mikor hazaérnek a keresztel őről, a gyereket leteszik a földre, ak-
kor a keresztapának vagy a családtagok közül valakinek fel kell 
venni, magasra emelni, hogy nagyra n őjön. (Gу . E.) 

„Ászt is szokták olyankő  mondani, mikó főkopják, hogy: 
— Vittünk pogánkát, hoszunk báránkát!" 

Ha egy szoptatós anya a másik gyerekét az ágyból az anyán átha-
jolva veszi fel, ezzel elviszi az anya tejét. (G у . S.-né) 
Kis gyereken nem szabad átlépni, mert nem n ől meg. (Gу . S.-né) 
Fiatal anya nem ülhet le másik szoptatós anya ágyára, mert elvi-
szi a tejhasznot. (Gу . 5.-né) 17  

„Az oj an, az akarja is, mer néki nincs teje. Oszt évisii a 
hasznot. A hasznot csak, mer van ott tej, csak nem jó, nem 
tűr tőle a gyerék." 

Kisbabás anyánál le kell ülni a látogatóknak, hogy ne vigyék el 
az álmukat. Székre kell ülni, mert akkor sem bírnak aludni, ha 
valaki az ágyukra ült. (B. J.'-né) 

HALÁL, TEMETЕS 

Ha új házba költözik a család egy macskát kell bedobni az abla-
kon, mert aki els őnek megy be, az meghal. (B. G.-né) 
Abban a házban, amelyiknél megjelenik a kuvik, valaki meghal. 
(L. L.-né) 18  

„Halálmadárnak is híjják. Еccé még kislány koromba a ba- 
rátnőm monta nőkém, hogy náluk mégjelént a kuvik madár 
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oszt kuvikkőt. Én nem állítom, hogy ezér ő  vagy miér, de 
aszt tudom, hogy a barátn őm spanyol nátha betegségbe 
gyorsan még is halt." 

Hét egymást követ ő  évben hétszer megszentelt gyertyát kell gyúj-
tani a haldoklónál, hogy megkönnyítsék a kínjait. (L. L.-né) 19  

A halott szemét, mikor lefogják, pénzt kell rá tenni, hogy ne nyíl-
j on ki. (Gу . F.-né)2o 
Ha a halott szeme nyitva van, „magáhó szólít valakit". (B. I.-né) 
Ha nem imádkoznak a halottért és nem szolgáltatnak misét érte 
— visszajár. (M. F.-né) 

„Így jártam én mindénszentékre. AJen őnk felesége itt át az 
ablaknő ! Három halottam is mégjelént. Mondom imátkozok 
mára lelküké." 

A halottnak a lábára cip őt kell húzni, hogy ne törje a lábát a rög, 
ha majd gyalogol. (M. F.-né) 

„Mer ménnek ám hosszú útra. gyalogolnak." 

Ha a bűbájos asszony meghal anélkül, hogy átadná a tudományát, 
nem fog békében nyugodni, mindig visszajön éjfélkor. (G у . F.-né) 
Mikor elindul a halottaskocsi a temet őbe, gyorsan kisöprik a házat, 
és az utcán utánadobják a szemetet, nehogy a halottat hamarosan 
másik családtag kövesse. (Gу . E.) 21  
Aki a halottas menet után néz, maga is gyorsan meghal. (D. J.-né) 
Ha a halott szemét nem lehet lefogni, az azt jelenti, hogy vár va-
lakit. Csak akkor bírják lefognia szemét, ha az illet ő  eljön, és 
megnézi a halottat. (Gу . F.-né) 
Mielőtt eltemetnék a halottat, a koporsójára egy maroknyi föl-
det kell dobni, hogy ne járjon vissza a lelke. (G у . F.-né) 
Temetés után való nap ki kell mosnia szennyes ruhát, hogy a ha-
lot békében pihenjen. (Gу . p.) 22  

JELES NAPOK 

Fagyosszentekkor három napig nem szabad kapálni, mert nem lesz 
szőlőtermés. (T. J.-né) 23  

Annak az anyának, akinek meghalta gyermeke, szent Ivánig nem 
szabad almát enni, mert a kis halottja éhes marad, koplalni fog. 
M. F.-né) 24  

Nagypénteken bodzafa alatt kell a hajat levágni, akkor gyorsan 
fog nőni. (P. A.-né) 
Nagypénteken bodzafa alatt kell megmosnia hajat, hogy hosszú-
ra nőjjön. (M. F.-né) 
Nagyszombaton és karácsony böjtjén az állatokat meg kell szen-
teltvízzel csapkodni, hogy egészségesek legyenek. (G у . F.-né) 
Nagyszombati harangszókora fal tövét kell söpörni, hogy a követ-
kező  nyáron ne legyen sok béka. (T. J.-né) 
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Húsvétkora sonka el őtt mindig egy falat kolbászt kell megenni, 
hogy ne kapjunk torokgyíkot. (T. J.-né) 
Szent György-nap el ő tt nem szabad meszelni, mert kár éri a há-
zat. (M. F.-né) 
Szent Györgyig nem szabad kirakni az ágynem űt a napra, mert 
megdöglenek az állatok. (M. F.-né) 25  
Szent György előtt nem szabad az udvaron varrni, mert nem fog-
nak tojnia tyúkok. (F. 3.) 26  

„Úgy szokták mondani, hogy bevarrják a tyúkok seggit." 

Szent Györgyig nem szabad a dunnát, párnát kivinni az udvarra, 
mert villámcsapás éri a házat. (G у . P.)27  
Szent György-nap el ő tt nem szabad almát feldobni a leveg őbe, 
mert sok jéges ő  lesz abban az évben. (T. K.-né) 
Margit napig nem szabad kinyitni az ablakot, mert abban az év-
ben sok lesz a légy. „Legyes Margitnak is híjják". (P. A.-né) 28  
A Luca székét „Lucakor" kezdik el csinálni, és karácsony böjtjére 
kell, hogy elkészüljön. Akkor ha elviszi valaki az éjféli misére és 
ráül, aki elsőnek szól hozzá, az lesz a férje vagy a felesége. (G у . 
S.-né) 29  

„Én sosé pröbátam, de má nem is léhetne. Mámma m ég má  
más! Régön nem vót föltűnő , ha elvitte a szék ét a templom-
ba. Mos má más."  

Luca napja reggelén búzát kell adnia tyúkoknak, hogy sokat toj-
j anak. (M. I.-né) 30  

Luca napján a gazdasszonynak legalább kétszer, háromszor le kell 
feküdni, hogy a tyúkok jobban üljenek. (M. I.-né) 
Ha Luca napján idegen éra kemencéhez, abban az évben nem fog-
nak tojnia gazdasszony tyúkjai. (G у . E.)  

„A szomszédoknak nem vót szabad, a házbelijeknek hozzá is  
vót szabad dőni a kemencéhön. Csak az idegön ,  ha gyütt, az  
évitte a szöréncsét."  

Luca napján korán reggel a kemence-piszkafával be kell nyúlni a  
kotlóstyúkokhoz. Meg kell őket piszkálni, és azt ismételgetni közben,  
hogy: „A mi tyúkunk toj, toj, toj, a szomszédé mög koj, koj, koj!"  
(M. I.-né)  

„Ez aszt j eMnti, hogy a mi tyúkunk sokat tojjon, a szomszédé  
még csak kotlóggyon."  

Karácsony előtt nyolc nappal egy kört kell rajzolni az udvar kö-
zepére, és az ünnepig abba adnia tyúkoknak enni, hogy mindig  
összetartsanak. (G у . E.) 
A karácsonyböjti ebéd közben nem szabad izegni-mozogni, mert 
a következő  évben nem jól ülnek majd a kotlóstyúkok. (G у . E.) 
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„Nem vót szabad fészkel őnni, mocorogni ebéd közbe. Csak  
ögy köt fő  mindig, az az ögy kiszógáta a többit. Különben  
ahogy mozoktak, úgy mocorog majd a tyúk is, oszt össze-
töri a tojásokat."  

Karácsonyböjti ebéd után a család legöregebb tagja az ev őkana-
lát háromszor odavágja az ajtóhoz. Ha a kanál mind a háromszor  
a fejével kifelé áll meg a földön, abban az évben meghal az, aki  
dobta. (Gy. E.)  
Amit karácsony böjtjén f őztek, abból mindenkinek kellett enni, ha  
többet nem, három szál mákos csíkot, három gerezd fokhagymát  
mézbe mártva, almaszeleteket, hogy egész évben egészségesek le-
gyenek. (M. .I-né)  

„Legalább három falatot m ég kő  önni. Atya, Fijú Szentlélek  
nevében, úgy minta éd ésanya. Ha többet nem is, mer mon-
gyuk valaki nem szereti aszt az ételt."  

Karácsony böjtjén hajnalban, mikor meggyúrja a gazdasszony a  
csíknak való tésztát, úgy kovászos kézzel kimegy a kertbe, és sor-
ban megrázza a gyümölcsfákat, hogy abban az esztend őben jó ter-
més legyen. (T. E.)  
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adalékoly a jeles napok  
népsгоkásainаl  

megismeгéséhez  
A betlehemezés Zentán és vidékén  

DR. BURÁNY, BÉLA  

Szellemi néprajzunk csak elvont értékekben mérhet ő  kultúrkincsei 
közt napjainkban kétségtelenül a jeles napokhoz kötött népszokások a 
legveszendőbbek. Gyorsan változó világunk szellemi fejl ődésutaitól távol 
esve, a többi néphagyományanyag zömét ől eltérően, ezek a népszoká-
sok helyenként és alkalmanként különböz ően ugyan, de alapfokon ter-
mészetszerűen, a letisztult világnézet, a felvilágoŠult társadalmi öntudat, 
a hivatalos álláspont s az erre támaszkodó nyilvánosság felé fordított 
közvélemény rosszalló, tiltó korlátaiba ütköznek, vallási manifesztációs 
jellegükre hivatkozva. A messzi varázs]atok, rítusok világából visszama-
radt ilyen alamizsnagy űjtés pedig, a vallásos kerett ől függetlenül is, ha 
jól megnézzük, egyenesen törvénybe ütköz ő . 

Viszont a tudomány szempontjából értékük felbecsülhetetlen, s ezt 
gyorsan pusztuló voltuk csak fokozza. „Ismeretes, hogy a keresztény 
ünnepek ősrégi, pogány, természeti ünnepek id őpontjaihoz (téli és nyári 
napforduló stb.) alkalmazkodtak, s nem tudhatjuk, hagy a vallásosra 
átfestett küls ő  alatt mennyi őspogány elem lappang máig" — írja Ko-
dály Zoltán. S „a magyar pogányságról elenyész ő  csekély adatunk van". 

Bár hatóság és egyház vállvetve üldözte-irtotta a pogány eredet ű  nép-
szokásokat évszázadokon keresztül, néphagyományanyagunk valószín ű-
leg gazdag tárháza azoknak napjainkban is. Mélyen a néplélekbe ágyaz-
va egy-egy pogány eredetű  népszokás teljességében (szentiváni t űzug-
rálás stb.) vagy csak elemeiben szívósan él tovább a szellemi néprajz 
egyéb termékei közé bújva, vagy éppen az új vallás, a kereszténység 
ruháiba öltözve, szinte csak küls ő leg válva kereszténnyé. 

Társadalmi szerepük a múlt századokban lényeges. Kodály szavai sze-
rint „a sok ünnepi, névnapi köszönt ő  egy melegebb, barátságosabb, test-
véribb, emberszeret őbb népélet emléke. A régi ember életét a népszo-
kások sűrű  erdeje vette körül. Az élet minden mozzanatát ékesítették. 
Ősiségükre jellemző , hogy pl. Kalotaszeg 20 lakodalmi mozzanatában  
az egyházi esketés csak egy: a 15-ik," 
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A történelem folyamán az uralkodó osztályok a különböz ő  népszoká-
sokat a saját szempontjukból látták el el ője11A1, minősítették „rossz"-
nak, vagy „jó"-nak. A keresztény egyház nyílt háborút viselt apogány-
kori magyar kultúra valamennyi fennmaradt népszokása ellen, a közép-
kortól szinte napjainkig. A protestánsok „pápista" voltuk miatt átkoz-
ták. A közigazgatási szervek nem egy korban tiltották azokat a „rossz 
szokás"-okat, melyek alkalmából tömegek gy űltek össze (fonó, pünkösdi 
királyválasztás, szentiváni t űzgyújtás, disznó- s egyéb torok, s őt, nagy 
lakodalmak stb.) erkölcsi normákra, de els ődlegesen a rendbontás ve-
szélyére hivatkozva. A felvilágosodás századaiban a haladóbb réteg lá-
tott elmaradottságot, babonát, a népszokásokban, most épp a konzerva-
tívokkal ellentétben, akik az ősit, a nemzeti jellegűt vélték felismerni 
bennük. „A reformkor nemzedéke volt az els ő , mely egyesítette a nép 
iránti politikai érdeklődést a népszokások és a népköltészet esztétikai ér-
tékeinek felismerésével", írja Dömötör Tekla, majd a népszokások lénye-
gét így fogalmazza meg: „Mi tehát a népszokás? Voltaképpen a kultúra 
hagyományozódásának spontán formája, az a keret, melyben a nép ün-
nepe és hétköznapja lejátszódik. Közösségi magatartásmód és cselekvés-
mód; olyan viselkedési mód, melynek a közösség tagjai alávetik magu-
kat, mert megfelel az él ő  kulturális hagyománynak. Egyszerre illemtan, 
erkölcsi kódex, íratlan törvény, m űvészet, költészet, színjátszás, mítosz 
és mágia." 

A jeles napokhoz kötött (vagy azoktól független) énekes, dalos, tán-
cos, játékos népszokások tulajdonképpen a népi dráma különböz ő  meg-
nyilvánulásai, ennek jellemz ő  formái sajátosságaival. A megjelenítés a 
néphagyománybéli alakoskodások világában sokszor évezredek külön-
böző  műveltségi fokáról visszamaradt formák, töredékek egyidej ű  szere-
peltetésével, a m űvelődéstörténet számtalan lépcs őjéről egyszerre ad 
hírt. A nagyon messzi múlt varázslatos, kultikus rítusainak eszközei a 
mai ember számára többnyire eredeti tartalmukat vesztett díszletek csu-
pán, s csak a tudomány segítségével érthet ők. A láncokkal, s őt, pléh ci-
pőpasztatet őkkel („vikszöskatulatet őkkel") felszerelt csörg ős botok ma 
alapfokon kutyariasztó célt szolgálnak, aztán a figyelemkeltést („Lánc 
is vót rajta, hogy csörögjön! Oszt verték a f ődet, ahogy szokták a nász-
nagyok is!"), s hogy tánc közben jobban kijöjjön a ritmus. Rossz-szel-
leműző  szerepükről használóik sem tudnak, valószínűleg több generá-
ciója már, s hogy a bot végében a szög nem csupán fegyver, s tánc köz-
ben a vele felszurkált szoba földje sem puszta játékos gazdasszony-
bosszantás, hanem annyi kincs, haszon idézése, amennyit a szög felszur-
kál, ismeret nélkül ma már csak furcsa — „rossz szokás". 

A drámai szerkezet néha nagyon is összetett, számtalan mozzanat öt-
vözete. Egy-egy hagyományos lakodalom szabott, szertartásszer ű , drá-
mai építmény ében a könny, a kacagás, a szabott és kötetlen mozgás és 
szöveg, a mimika, a tánc, a zene, a párbeszéd és cselekvéssorozat, az 
öltözet, a hely és egyéb kellékek, egy meghatározott, részint feszesen 
kötött, részint szabadon alakuló játékban lüktet, sokszor a fél falu rész-
vételével. Más esetben mindössze egy mozzanat az egész népszokás, egy 
színlelt vesszőcsapkodás, s egy két mondatra sz űkült párbeszéd: 

— Hányan vannak az aprószentéé? 
— Száznegyvennégyezren, mindön sarokba ögy szakajtóval. 
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Egy-egy ma is él ő  vagy a gyűjtők számára még fellelhet ő  népszokás 
nemcsak megannyi kor szokásvilágából állt össze, de magán hordja egy-
egy népcsoport ízlésvilágának a jegyét is. A szerteágazó változatok típu-
sokba tömöríthetők, egy-egy vidék lakosságának hagyományanyagára 
jellemző  sajátságokkal. Kultúrtörténeti értékük valamennyi népcsoport 
esetében felbecsülhetetlen. 

A jeles napokhoz fűződő  népszokások Vajdaság falvaiban, kisvárosai-
ban helyenként még ma is fellelhet ők. Élő  népszokásként a legtöbb eset-
ben már csak kivételesen, a gy űjtő  számára azonban a romlatlan, vagy 
romlott változatok sora ma még nem is sok nehézséggel lejegyezhet ő . 
Adatközlőik szokásonként különbözően, de az egyre öregebb korcsopor-
tok közé esnek, s várhatóan ezek kihalásával feledésbe is merülnek. 
A néhány évtizede még általánosan elterjedt népszokások esetében a 
gyűjtés is könnyebb. Így pl. néhány adatközl ő  szerint helyenként még 
a hatvanas években is folyt betlehemezés. Ett ől függetlenül, ma f őleg 
a városi gyerekek túlnyomó többsége el őtt mára fogalom is ismeretlen. 
— Elvesztésük végleges, pusztulásuk felgyorsult. Gy űjtésük fokozottan 
indokolt. 

A betlehemezés tulajdonképpen csak egy a karácsonyhoz f űződő  nép-
szokások közül. Pontosabban nem is karácsonykor (december 25-én), ha-
nem az adventban („ádvintkó") (december elejét ől karácsonyig) jártak a 
betlehemesek. 

Alapjában véve templomi eredet ű  játék. Indítéka akkor kezd ődött, 
mikor Jézus halála után pár száz évvel a zaránokok azt a hírt hozták 
Európába, hogy Betlehem városában egy sziklabarlangban az arra 
lakók kegyelettel őrzik a jászolt, m гlyben Jézus született. A IV. század-
ban ilyen jászolos részlegek a római templomokban is megjelennek, míg 
a VII. században az eredeti is Rómába kerül. Ett ől kezdve vált általános 
divattá a templomokban a betlehemi barlangot ábrázoló sziklabarlang-
képlet építése, melyekben a személyeket bábok helyettesítették. Ez id ő  
tájt jelentik meg olasz földön a misztériumjátékok. Az isten-gyermek 
születésének körülményei: jó téma. A bábukkal ábrázolt képet él ő  sze-
mélyek jelenítették meg. 

A IX—X. században a szokást a germán népek is átvették. 
Talán sok mindenre jellemz ő  egyszerre, hogy er ős profanizálódása 

miatt a XIII. században egyházi problémává vált, olyannyira, hogy a 
pápa kitiltja a templomokból, ahol ett ől kezdve újra csak bábuk, szob-
rok ábrázolják a betlehemi jelenetet. 

Az utcára került betlehemes megjelenítés néma vagy szöveges báb-
táncoltatás, majd él ő  alakokkal való megszemélyesítés formájában, kü-
lönböző  variációkban fejl ődik tovább, előbb a többi misztériumjáték 
nyelvén, latinul, majd a nép nyelvén. A pogány eredet ű  téli napfordulót 
ünneplő  pásztortáncok, melyek a betlehemes játékban jelen vannak 
máig, valószínűleg úgy kerültek a már népivé alakult játékba, mint sok 
egyéb „megszelídített" pogány népszokás. 

A szöveg s a játék egyes elemeinek a nép ízléséhez való alakítása, 
a profanizálás állandó gondja az egyháznak. A kivédés, a parírozás mód-
szerei különböz ők. Talán a durva tiltásnál is eredményesebb a szelíd 
ellenőrzés. Némely vidéken az a szokás alakult ki, hogy a templom-
formára épült betlehemet mint kelléket a templomban őrzik, s onnaл  
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indulnak a betlehemesek. Mifelénk „ ... még a tornyosi paphó, mindön 
hétőnn őccé bő  köllött mőnni! Akkó úccsinátuk az útat, hogy onnan Tö-
rökfalubú fő  Tornyosra! Komolyan! Е  köllött mönni Tornyosra, paphó! 
Osztakkó mindég ő  köllött mondani." (Feltehet ően nem csupán kultikus 
okokból, hanem enyhe szakmai ellen őrzés és korrekciók végett is.) 

A Törökfalun lejegyzett betlehemes játék mentes is minden „rosszal-
ható elemtől (ami azonban egyéb értékeit nem kisebbíti). Adatközl őjéből 
sok évvel a betlehemmel való járás utána lejegyzés céljából való újra-
élés többször is hangsúlyozottan hozta felszínre a több generációba be-
rögzött intelmeket: 

„Szöget a (bot) végibe nem szabad vót, hotyhát azé akarhova b őmőn-
tünk, hogy tisztössígössen! ... Mer ez az embör, aki minket tanított, az 
a Feri bácsi mögmondta, hotyhát: semmi sz őmtelensígőt nő  csinájjunk! 
Mindön a legnagyobb rönbe!" 

Vagy: 
„Az, hogy kejj fő , Karidon, mer nagyot ütök a faridon, n őkünk esztet 

nem szabad vót, tuggya, mer esztet nökünk, aszmonta az a Feri bácsi,  
hogy ez, ez akkó má úgy néz ki, mintha kúdúnánk! Mer tanútuk mink 
esztet űnálla: 

— Mit álmottó, pajtás? 
— Fn aszt álmottam, aszongya, hogy a gazdasszonya kútcs ő  sürgető-

dik, őgy aranyat és ögy ... nem tom mit, zsebönibe akar ... vagy a ke-
zembe akar nyomni." stb. 

Az „ildomosítás" azonban nem mindenütt és nem mindig sikerült tel-
jesen. Igya legtöbb esetben a „szent" hangulaton er őt vesz a szính.ár, a 
játék, a tréfa, több esetben szinte a móka válik els ődlegessé, ha más-
hogy nem, hát két komoly arccal fitt, népi eredet ű  vagy változatú 
„szent ének" közt, a szövegben villogtatva fel nem éppen templomi szö-
vegrészeket. Főleg az öreg, süket pásztor játéka nyújtott erre igen jó 
alkalmat: 

„— Kejj föl, öreg, Karidon, 
Mer nagyot ütök a faridon! 
— Főkönék, de a szakállam beleragatt a macskaszarba." 

Ez a csupaszív, egészséges, vidám, tréfára, játékra mindig kapható 
népi szellem olykora „szeplőtelen fogantatás nagy titkával" is moso-
lyogva játszik el, mint pl. egy 1763-ból ered ő  kéziratban: 

Pásztortársak, új hírt mondok, 
Gyertek vélem, csudát láttok: 
egy szép szűz az éjszakán 
fiacskát szült a szénán. 
Ej, ej, ej 
hogy lett szűz emlődben tej? 

Az alapélménye népi játékok szerepl ői számára tán sohasem volt a 
desztillált áhítat. Ha ez helyenként és alkalmanként, a t őlük sokszor 
ezt is elkívánó otthonokban, a bámulva szemlél ő , főleg gyermek család-
tagok között játékuk egy-egy részleténél meg is jelent, a hagyomán уt 
továbbvivő  izgalmas indítóoknak sokkal inkább ott volt maga a játék, 
a házról házra vándorló s a mindennek kapcsán szerzett egyéb élmény-
anyag : 
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„Tanyavilágba kutyák fogattak! Nagy élményéket széréztünk. Istál-
lóba aluttunk, tehenekné! Vót, hogy a tejet mégléptettük, és akkó úgy 
— nagyon jó vót! Szép élmény vót!” 

A betlehemezés eredetileg a feln őttek játéka. A XVII—XVIII. szá-
zadban főként diákok művelik. A feln őtt szereplők később gyerekekkel 
keverednek, majd igen sok esetben kizárólag gyerekcsoportok veszik át 
a betlehemezést. A színjátékjelleg ezzel sokat veszít. Az alapcél lassan 
a koledáló, kántáló alamizsnagyűjtés felé tolódik, els ősorban gyerek-
szinten. Az ilyen téli kereseti lehet őség azonban önmaga is alakít feln őtt 
csoportokat, s ő t asszonycsoportokat is: 

„— Kitől tanulták a betlehemezést? 
— Csak mink, magunk közt ... Szégínyék vótunk. Osztakkó úgy gon-

dókosztunk, hogy éményünk. Osztakkó kaptunk lisztét, szalonnát! .. . 
Vót négy asszon. Én vótam az angyal. Én ének őtem, mindénütt. A másik 
három is énekőt. Vót zsákos, aki még hoszta jaz alamizsnát. мásik kettő  
még mént kérdézni, hogy »béeresztik-é a betlehem ősöket?«. Hát így vó-
tunk. Csak így vótunk fölötözve asszonyossan. Mosmá én nem tom hány 
éves vótam ..." (Szél Istvánné Szabó Julianna, 74 éves, Oromhegyes, 
1972.)  

A valódi cél itt már nem búvik véka alá, minta betlehemes játék 
pásztorszövegeiben az enyhe, vagy félreérthetetlen utalás, „csak úgy, 
mellesleg", ha másutt nem, hát, az ébresztés-álomlátás elmondásakor. Az 
asszonyok leegyszer űsített betlehemezésében a karácsonyesti „kóringyá-
lás" (inkább Bánát) vagy másképp „angyali vigasság" (inkább Bácska) 
keveredik a betlehemezéssel, tán els ősorban azért, mert betlehemezni 
majd egy egész hónapig lehet, a kóringyálók pedig csak karácsony es-
téjén járnak: 

„Háta mi gyerékkorunkba én is jártam kóringyáni, úgy montuk eszt 
a karácsony-köszöntést (karácsonyesti köszöntést). Karácsony b őtjin este 
csinátuk. Igen. Úgy mongyuk, hogy köszöntöttük a karócsont. És ez úgy 
kezdődött, hogy odaátunk az ablak elé, ahol égött a lámpa, persze, ahol 
nem égött, oda nem is méntönk. És avval odaköszöntünk, hogy: 

— Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mökhallgassák-é az angyali vigas-
ságot? 

Ha aszmonták, hogy igén, akkor eléneköltük aszt az ének őt, ami ne-
künk... még vót beszéve közöttünk. Menyb ől az angyal, vagy Csorda 
pásztorok, A kis Jézus mekszületett ..., ugyé ezék az énekék. 

Amikor elénekéltük, akkó kiszótak, hogy: 
— Hányan vagytok? ! (Hogy mennyi diót hozzonak.) 
Nosztán hoszták a diót, mindénki kapott kett őt, háromat, milyen vót 

a ... milyen jószívű  vót a gazda. Noámde! Ahun asztán égött a lámpa 
és asszótők ki, hogy nem hallgassuk mög! Akkór mi égy kórusba rárán-
tottuk, hogy: 

— Akkó fúllaggyonak bele a mákosgubába! 
És észalattunk. 
Öten, hatan is möntünk. Háromann is. Csak úgy vótunk ötözve, mint 

mindön nap. Csak diót kaptunk. Tulajdonképpen a karácsonnak a szim-
bóluma a dió. Csak dió! Az.. 

Noosztán vót, ahun aprókrumplit is kaptunk. Noasztán ott mögmontuk 
a véleményünket, hogy: 
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— Ilyen diót aggyon az isten kentöknek gyüv őre is! 
(Mökfagyott a krumpli, tudod, osz csörgött. Akkó mikó kör űnésztük, 

mögtapogattuk mingyán, hogy mennyit kaptunk, mögláttuk, hogy 
krumpli... 

— Aggyon az isten gyüvőre is un diót maguknak! 
Oszt othattuk. 
Píszt nem attak. Az husvétkó vót szokás. 

Banka János, 53 éves juhász, Csóka, 1972. 

Helyenként, ha a gazdasszony késett a dióval, így sürgették: 

„Kik a kabátom, pirosa nadrágom, 
Hozzák a diót mer fázik a lábom!" 

Jaksa Mihályné Ágó Julis, 63 éves, Hódegyháza 
(Jázova) 1972. 

A betlehemes játék szövegtöredékei sokszor jelen vannak a népnyely-
ben akkor is, mikor maga a játék már több éve nem él ő  népszokás. Ter-
mészetes ez, ha tudjuk, hogy a gyermekénekké vagy szólássá váláshoz 
sokszor elég egy jó ritmusú szövegszerkezet, vagy egy-egy jó rímpór. 
A pásztorok táncából szinte ma is általánosan ismert sorpór a: 

Hurka, köbász, szalonna, 
Pásztoroknak jó vóna! 

Vagy a pásztorébreszt ő  sorok: 
Kejj fő , Karidon, 
Mer nagyot ütök a faridon! 
Gyermekkoromban kócosan ébredve, apám nemegyszer úgy adott ba-

rackot: 
— Te Maksus! 
S akkor fogalmam sem volt, hogy a Maksus s a Karidon tulajdon-

képpen a vergilius Mopsus és Korydon pásztornevek magyarosított rr:á-
sai, s hogy azoka betlehemes versekbe iskolai drámák útján kerülhet-
tek, valahol a barokk idején. 

A jeles napok népszokásai közül egy, a betlehemes játék vidékiinkön 
ma már nem él ő  népi játék. A mellékelt példák szerint azonban többé 
vagy kevésbé töredékes változatai még gy űjthetők. A bemutatás csak 
erre kívánja felhívni a figyelmet, kizárólag tudományos célokat szol-
gálva. 

BETLEHEMEZÉS ZENTÁN 

Gyetvai Márton, 37 éves, zenész 

Öt személy mönt betlehemözni. Kett ő  vót angyal, három pedig pásztor. 
A három közül vót ögy, akit „Öreg"-nek neveztek. A három pásztornak 
vót három botja, rossz ő tözetöt visötek, főleg az Öreg, az subába vót 
ötözve. Két angyal az jobb őtözetöt visöt, azok vitték a betlehemöt, ami-
be belű  (a betlehem szépen ki vót díszítve oan templom szer űjen, szent- 
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képekkel), és a közepin jászol vót faricskáva, amibe benne vót a Kis-
jézus. Kisbaba vót.  

Zangyaloknak vót ögy csöng ője jis, amivel alkalomadtán, mikor a  
programuk mökkívánta, csöngettek. A csöngetés az akkó történt, rnikó 
a pásztorok löfeküttek és mély álomba eredtek, akkor az angyalok  
csöngettek és az ögyik pásztor az m ökhallotta, fölát, az szólította a má-
sik pásztort is ébreszt őre, rászót példájul:  

— Köjj fő , pajtás, Karidon,  
mert nagyot ütök a faridon!  
Az első  hajnali mise mikor.. december els ő  vasárnapján kezd ődött,  

karácsonyig, mikor m ögszületétt a Jézus. Igöncsak este m öntünk, söté-
tödéskó.  

Mikor odaértek a házhó, az öreg lép ött előre az ablakhoz, igéncsak az  
ablakon kopogtattak:  

— Möghallgassák-ö a betlehem ésöket?  
A válasz, ha az vót, hogy „még!" ,  akkó vártak a b éeresztésükre. Mikó  

kinyit a kapu, ökeszték éneköni béfelé, m önet közben, és a botokkal  
zuhogtatták a földet, a három pásztor, a zangyalok möntek el őre, azok  
vitték a betlehemöt, ének ő tük:  

1.  

Bet–le–hem – be 	in – dú – tunk, in – dú–tunk, 

Du–da –szó –vá 	har – sogtuk, har – sog–tuk, 

A –  1  –а  –lö – lu–ja! 	A–van gló–ri – ja! 

5zájjatok lö, szájjatok lö betlehemi an–gyalok, 

Há–zi–kó– ba, pa-10–tá–ba nagy örömet vigyetek:  
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Zörgessetek ma este meg minden kicsi abla –kit! 

boldog édes Unni –pet. 

A 
	

a 9 
	а ! 

	
ITolbász,hurka, szalonna ,  

Pásztoroknak jó vó–na, 	Ha a gazdasszony aszt adna! 

Észtet énekő ték.  
Mikó böértek a szobába, zéneknek vége vót, akkó b éköszöntek!  

Dibi-dibi-dicsértessék! Mékszület étt a kis Jézus!  
Erre a két angyal elkeszte énekölni: „Mennyb ől az angyal" — eszt  

az énekét, mikor az éneknek vége vót, 'kó a három pásztor köz ű  az öreg  
tanácsóta, hogy:  

Haj j átok fij aj im, feküggyünk lé erre a szépséges mez őre, arnej j et  
má többször m ögvert a májusi záporess ő !  

Léfeküttek, mind a háromann, a két angyal az nem, kis vártat múva  
az ögyik angyal m ögcsöngette a csöng őt, akkor fölébredt az égyik pász-
tor, aki kérte a vasvillát:  

Hozzátok bö a vasvillát,  
hogy piszkáj j am ki a sz ömeim pilláit!  
(Mivelhogy kialudta magát. Bottyával esztet mutatta is, mintha pisz-

kálná.)  
Utánna a másik pásztort kötötte. Szólította:  

Kejj fő , pajtás, Karidon,  
mer nagyot ütök a faridon!  
De avval cseleködött is, valam ökkorát odavágott.  
Fölköt. 
Az öreg löfekvés közbe az úgy hejeszködött, igöncsak subába vót, hogy  

a bottyára arra ráfekütt, úgy kör őszbe. Akkora két pásztor az öregöt  
a saját bottyával emelték föl. Mikó fölemöték, zöreg is kérte a vasvil-
lát, hogy „hozzátok bö ,  hogy piszkájjam ki a sz ömeim pillájit!" Mikó asz  
kipiszkájja, möktürűgeti a szömeit, szólí'jja az ögyik pásztort:  

Háttő , pajtás, mit álmottó?  
Aszt álmottam, hogy a kemönce vállán ögy nagy tál pampuska,  

mikó jobban odanéz ők, ögy nagyfene kammacska!  
Szólí'jja zöreg a másik pásztort:  

Háttő  pajtás, mit álmottó?  
En azt álmottam, hogy a gazdasszon sürög-forog a konyhába, kere-

si a penísz ös százdínárt a pásztorok számára. (Vagy a betlehem ősök  
számára.)  

724  



Mikor ez möktörtént, ékapják a pénzt, vagy azt, amit kapnak, kifelé 
ménetbe ének ő ték mögintcsak, hogy: 

— Hurka köbász szalonna, 
pásztoroknak jó vóna, 
ha a gazdasszony azt adna! 
És evvel bé is fejez ődik a betlehemözés. Eltávoznak. 

* 

Gyerékkoromba möntünk. Léhettem 10-12 éves. Abba zid őbe nagyon 
divat vót a betlehemözés. Vótak mitüllünk id őssebbek is. Vót két ilyen 
betlehemés társaság, akik szintén betlehemösztek, azok nagyobbak vó-
tak. Vót ... ilyen konkurencija vót! Egy alkalommal vót ögy olyan tör-
ténet, hogy mink, mivel gyerökebbek vótunk, osz mink hangszrrel is 
énekőtük eszt a ,.Menyb ől az angyalt", és kapóssabbak vótunk, vagyis 
jobban kedvelt bennünket a lakosság, mint azokat az id őssebbeket, és 
azok fétek. Konkurencijávé vát ugyö, és fétek, hogy űk nem produká-
hassák úgy magukat, — szétverték a mi betlehemünket. 

Két klarinétot vittünk. B-klarinét, mög F-klarinét. A két angy a1 fúj La. 
Csak pénzt kaptunk. 
Két évet jártunk. Vendégl őbe is kedvelték az embérök. Kicsik vótunk, 

azé, még a hangszer végett. Újdonság vót. A nagyokat nem nagyon hall-
gatták mög. Inkább csak a gyerékéket, re érdek ős vót számukra, hogy 
hát kisgyerök és tud hangszerön is jáccani, mög ténleg úgy produkátak 
magunkat, hogy az id őssebb betlehem ősöket, azokat fölülmútuk. 

Zenta, 1972.   

BETLEHEMEZÉS ZENTÁN 

Tóthorgosa Pálné Reszler Klára, 37 éves 

Béköszöntő  énekkel kezdődik, amit hát soha nem hallottam azóta. 
Nem emlékszem rá. Csak tudom, hogy érdek ős, szép volt. 

Onnan emlékszöm, hogy — az most az angyal-ö, vagy melyik? — szó-
val ögy áll, és keltégett a többit, hogy: 

— Hát tö, pajtás, mit álmottál? 
És akkor mondja, hogy: 

Én az éjjel azt álmodtam, hogy a gazdasszony tészi a keménce vál-
lára a nagy tál pampuskát. Hát mikó jobban mögnéztem, égy nagy fene 
kammacska! 

A másik, hogy: 
— Hát té, pajtás, mit álmottó? 

Én az éjjel azt álmodtam, hogy a gazdasszony akassza a betlehem 
tornyára a szál penész ős kolbászt! 

A másik még, hogy: készíti a penész ős százast a betlehemösPknek. 
(Me' pénzt is akartak kapni.) 

Noésakkor az utolsó pásztort, ahogy fölkelti, az „Öreg"-et, a Maksust, 
hogy: 
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— Hát té ,  pajtás, mit álmottó? — És mégverégeti a bottá, hogy föl-
ébreggyén az Öreg, hogy: 

— Kejj fő , pajtás, Karidon, 
Nagyot ütök faridon! 
Mit heversz itt mind égy vén ló, 
Frissebb náladná a ma születétt kiscsikó! 

S аkkб  ez, hogy: 
Mi lét ipám, mi lét!? 

Talán ürgétfoktá?  
Nincs itt farkas, kire kiáltozzá! 

Akkó mégszólal mégin égy pásztor, hogy: 
— Cilinció! Szózat hallaccott fülembe, 
Gyerünk, Öreg, Bet1 hembe! 
S аkkб  ékészűnek, erre már mind föláll, ésakkó rákezdenek az ének-

re, hogy: 

2.  
	. .  

•  •  

In-dújjunk, in-dújjunk, Dudaszó-vá 	har-sogjunk, 

•  

Fújjad András sí-po-dat, Én is fújom furu-já-mat, 

 А1=1•е-а-1о  - 1ú - Ja,  Ma van glóri - jaI  

öltsd föl arzsi ködmőnkédet,  
Kösd bé . bagjas fejecskédet, Maradj itt a nyaјna1  

Visszat~rűrik minnyájan  6,6,6! Három esztendёs tokjú,  
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A - llö - а11ö - lú -ja, rfia van gló-ri - ja!  

3.  

Feje jó lösz kocsonnyának,Farka pedig fu-ru-lyá-nak, 

Fúj-jad András sí-podat, Еn is fújom fu-ru-lyá-mat, 

        

LCLf 	L' 	 

       

    

r 

  

    

~  

 

     

      

      

A bográcsbaj igen jó,Jó-jó vó-na, Ha vó- na! 

Ha még ögyször a gazdasszony innunk önntink anna, 

Sz őrös bocskor a lábunkról mingyá lötoppan-nal. 

.~.. _ 
. 	 в  с=.-~r~r~: ~ .~ 

Pan-na! Pan-na! Nem köll nököm a málé,Zögyön a Yannájé.E  

No most itt...?  

Ez idő  alatt azt hiszem, odaérnek Betlehembe. Ugyé? S akkor bék ő-
szőnnek, hogy: 

Di-di-di-di-dicsértessék! Hoztam a Kisjézusnak égy kanta vajacs- 
kát!  

Másik, hogy: 
Di-di-di-di-dicsértessék! Hoztam a Kisjézusnak égy tarka bárány- 

kát!  
S akkor mégint elkezdik az ginekét, hogy: 
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Ja, még azt tudom, hogy ... mikó mönnek el..Aszondják, hogy : 
— Hurka, köbász, szalonna, 
Betlehem ősöknek jó vóna, 
Ha a gazdasszony adna. 

Zenta, 1972.  

BETLEHEMEZÉS TÖRÖKFALUN (UTRINÁN) 

Jeromozovics János, 62 éves, földm űves  

Mikó én gyerök vótam, gyütt oda laknia szomszédba ögy öreg. Mink 
hortuk hozzájuk a tejet, túrút, vajat, tojást, sokszó nem is pízé, mer 
szögínyök vótak. Noosz, majd ű  azé csinál nökünk valamit: csinát ögy 
betlehen. 

Szép vót, hajfa! Oan magas vót! 
Mögvót a betlehem, nohát mai mink ömögyünk betlehemözni! Hát-

osztakkó nésztünk juhászokat, ömöntünk. 
De az öreg mög is tanított bennüket. Odajártunk ögy ... mindön este. 

Űgy ögyik este is, másik este is. Egykett ő , — hátugyö diákok vótunk! 
Egykettő  áttanútuk mink! 
Аkkб  nésztük, két-három embör v őt, öreg juhászokat, 'sztakkó azok is 

ögykettö áttanúták eszt a betlehemözést, oszt möntünk. 
Vót, hogy ... vót olyan hel, paraszt embör, mög a tornyosi paphó, 

mindön hétön ötté bö köllött mönni! Аkkб  úccsinátuk az útat, hogy on-
nan Törökfalubú fő  Tornyosra! Komolyan! É köllött mönni Tornyosra 
paphó! Osztakkó mindég ő  köllött mondani. Mög vót olyan paraszt hely, 
ahun ott is mindön hétön ötté, szombaton vagy vasárnap este, mikó a 

a cselédök is... (Ez mög Adorjánbú gyütt oda. Milutínovics Ferenc 
bácsinak hítták. Vót ottan nöki ... az Offner Tibortú vött mög oan het-
ven lánc fődet, osz ögyszörre, tanyával ögyütt.) Noosztakkó ottan köl-
lött nökünk nagyon szépen betlehemözni. 

Vótunk hatan. Én vótam az els ő , aki mönt bö mindég mökkérdözni, 
hogy be szabad-ö vinni betlehemöt? Kett ő  hoszta a betlehemöt, mög vót 
három juhász. A juhászok csak úgy vótak fölötözve. De vót ögy embör, 
az valóságos juhász vót. Úgy hítták: Füstös Lajos bácsi. Az vót az öreg 
juhász. 

Tuggya csuda, ő  vótak körösztőve, de ugyö má .. . 
Hát tuggya úgy vót, hogy én vótam a f ő , mer a betlehembe nőkőm 

vót a legtöbb részem. Mer én kaptam tulajdonképpen, de hát a Török 
Sanyivá ögyütt jártunk iskolába, mög evvö Gere Gáborrá, hát: züvé is 
lögyön, az önyim is! 

Odaértünk a tanyára legközelebb, hát ugyö vagy a gazdasszon szokott 
kigyünni, vagy a gazda, vagy a szógáló, mökkérdösztük: 

— Böengedik-ö a betlehem ősöket? 
Ez vót az első . 
Ha aszonták, hogy „bö!", hátakkó én bömöntem el őre 'szobába. 'kóosz-

takkó bömöntem, ömontam ott ögy verset... 
Bömöntem szép tisztössígössen: 

Jó estét, nemös, nemzet ős uraim! 
Kint állnak társaim. 
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Benes Јбzѕef: Gгаfkа  



Andrшsikó Károly grafi ~kdi  



Tari István: Fotografika (negatív) 



Tari István: Fotografika (negatív) 



Szép betlehemöt hosztunk, és  

szép énekét tudunk. 
Nem azért jöttünk, hogy valami 
csúfságos figurát űzzünk, 
hanem a kis Jézust imággyuk, 
tehát szabad-ö böjönni, vagy nem? 

Aszmonták: 
Szabad! 
Аkkб  én csöngettem, akkó az a kett ő  hoszta bö a izét, a betlehemöt. 

Аkkб  azok, ahogy hoszták bö a betlehemöt, akkó azok mingyá ének ő-
tek: 

4.  

J či—je — tik be 	pász—to—rok, 	pász—to—rok,.  

O  — rö 	— met—hir — 	di — tök,  

Mert ma szüle — tett 	A te üd —vö—zí—t ő tök!  
Idáig vót. 'kkó bögyüttek a pásztorok, akkó azok mikó bögyüttek, 

akkó én mondtam nökik: 

5.  

Fe—küggye—tek le én pász—toraim csendessen! 

Meg—öri—zöm a nyá—jato—kat szí—ves— sen, 

Mert mit őlünk a dühös farkas messze jár, 

Boto—toknak sujos vége 	re — á száll! 
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Аkkб  a juhászok méntek körbe. osz verték a f ődet: 

G.  

Bn szti–römet 1 о–tö–szöm,lö–tö – szöm, 
Ёn su–'bámat.fölv–szöm, 
Többé juhász nem löszök, 

In–kább i –. di 
	

1ö–fek– szök! 

Akkó űk lefeküttek, akkó én mondtam asztán nékik: 

Juhászim, bojtárim, de elaluttatok!  
Midőn itt alszatok, megszállván nyájatok,  
keljetek fel, Betlehembe menjetek,  
mert a kis Jézus jászolban,  
sírdogál a pályába!  

Akkor űk esztet, mikó én eszt émontam, akkó a juhászok:  

Kicsoda, ki az,  
aludni nem hagy,  
ilyenkor,  
éjfélkor,  
álmunkat rontja,  
nyugvásunkat bontja,  
ilyenkor,  
éjfélkor.  

(A ,,Menyből az angyal" dallamán, halláshiányból ered ő  eltérésekkel.)  
Аkkб  eszt mikó űk émonták ,  akkó asztán főkétek, akkó gyüttek oda:  
— No, imádd még a kis Jézuskát!  
Odamént az égyik juhász, hogy imádkozott, valami imáccságot émon-

dott, akkó:  
Mai hozok én a Kisj ézuskának husvétra égy kanta vaj acskát!  

No, akkó az émént, bégyütt a második, akkó az is. Imádkozott égy da-
rabig, 'kkó oszt az is:  

Mai hozok én a Kisjézuskának husvétra égy báránkát!  
Ajis kimént, akkó gyütt a harmadik:  

No, néz még ,  hány óra, Öreg!  
'kkó addig nészte, vót toronyóra, nészte, vót cséngety ű  a toromba,  

nészte:  
Tizénkettő !  
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Аkkó húszta а  cséngetyút és az cséngétt.  
Akkó énekő tünk minnyájan, hogy:  

f i 

i~ »~~~~~~St  i~:=  ~ :~  -~i~,~ ~~ о  

Tizenkettőt üt az ó-ra, Mos született Isten fia,  

Kinek anyja sztz Má-rij а ,Ki-nek anyja szűz Márija!  

Ilyen ke-mént' i-dő-ben Lesz a JSzus-nak helye  

Fszt, akkor, mikó esztet elmontuk, аkkб  asztán a juhászok még ёn  
méntek körbe, verték a f ődet, csörgött a lánc a boton, — аkkб  azok  
monták :  

8 .  

Menyor - szá;ba  jer paj-tás, jer paj-tás,  

Ott lösz né-künk  
Nem köll ot- tan  

ј  ó 1а  - kás , ј  о  1а- kás ,  
szán- ta- ni, szán--taW ni.*  

Csak a kis Jé - zust i-nád-ni.., 	 i-mád-ni!  
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Jo'љ  ez a gaz -da,  
Mind az a má -sik, 
Vert az a má -sik 

-їп  
Ajtó mö-gé 	szo-rított, 

-- is = - - - -- -  -  - вг.._ is-в  - - : - --  і--в  - 	 - - 

Ön - nan 	is ki 	ta - szí - tott! 

Akkó osztón, mikó eszt émontuk, аkkб  énekőtük:  

9.  

Ćsor- da pász-to .. rok, Mi - dön Betle -hem-be,  

Csordát ő-riz-nek,  Bjjel a re - zö-be.  

Asztán, mikó eszt émontuk, akkó még mikó méntünk é ,  akkó montuk:  

'1a  

6,bbl-dog Bet-le-hem,A1-dá-sok vá ros-sa!  
Ott sír a végtelen Bús árvák tá-maszt-ja.  

 

~ 	  І г 	~ 	г 1 
  Ј .  

föl-di-ek, ég szent gy őnyđ-re! 

  

   

ггг  
в  - gi-ek,  

  

  

  

  

  

г . 	Ј 	

Ne sírj kis Jé - zus. 
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Mikó méntönk kifelé, eszt ének őtük. Észtet. 
Mirajtunk vót ojan ruha, mind éppen mostand a ministránsoknak. 

Csinátattuk, véttük. .A pásztorokonn, azokonn még mindénn suba vót. 
Réndéssenn, saját subájuk! Hát ugyé akkó vót mindén ijen ... Mind-
égyiknek vót ilyen juhászgamója, és akkó a gamónak lént, a botnak a 
véginn vót lánc, hogy mikó mént é, hogy csörögjön. 

Szöget a végibe nem szabad vót, hotyhát azé akar hova bémétünk, 
hogy tisztéssígéssen ... Mer ez, az embér, aki minket tanított, ez a Feri 
bácsi mégmonta, hotyhát séhun szémtelensígét nécsinájjunk! Mindénütt 
a legnagyobb réndbe! 

No, és — hát mink úgy is csinátuk, dee — mondom, vót ojan hej, 
ahun mindén héténn éccé még k őllött jelénni! A zádvinba, karácsonyig. 

...Mikó én ottan kötögettem ugyé, hotyhát ... é vótak azok nevezve! 
Hát pontossan, hát ugyé én sé tudom. No és akkor monták asz', hogy: 

Kicsoda, ki az, aludni nem hagy ilyenkor .. . 
Űk esztet monták. Еgyénkint ébrettek. Támaszkottak a boton, oszt 

eméték égymást. Hát ugyé érdekés vóna asztat léjáccani! 
Asz, hogy „kejj fő, Karidon, mer nagyot ütök a faridon", nökünk 

esztet nem szabad vót, tuggya, mer esztet nékünk, aszonta az a Feri bá-
csi, hogy ez, ez akkó má úgy néz ki, mintha kúdúnánk! Mer tanútuk 
mink eszt ottand őnála: 

— Mit álmottó, pajtás?! 
Ln aszt álmottam, aszongya, hogy a gazdasszony kúccsö sürget ő-

dik, égy aranyat és égy ... nem tom mit zsebémbe akar ... vagy a ke-
zembe akar nyomni.  

A másik még: 
— Mit álmottó, té, pajtás?! 
— n még aszt álmottam, hogy a gazduram égy szál köbászt akasz-

tott a nyakamba! 
A harmadik, az még nem mondott sémmit, hogy ű  mit álmodott, az 

még minta: 
Еreggy, te csámpás szögálló, ja pincébe! Hozz égy üveg bort, nyomd 

az Üregünk kezébe! 

Oromhegyes, 1972.  

BETLEHEMEZЕ5 HORGOSON 

Varga Zoltán, 29 éves, munkás,  
Kenyeres András, 32 éves, munkás,  
Konc F,rnő, 31 éves, földműves.  

„Öten méntönk. Kett ő  angyal, három Makszus. Abbul égy vót az üreg, 
másik kettő  még csak »első«, »második«, Amikó a két pásztor kötétte a 
zöregét, osz tuszkóták, botra fekütt, osz eméték, f ő , akkó monták, hogy 

Kejj föl, öreg, Karidon .. . 
Aszt úgy hítták. 
Csörgős bot vót. Pléh vót, sok rászeréve. Elejibe szög is vót a végin. 

Később má assé." 
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A „szerelés": kb. 75 cm magas tornyú, templom formára összeállított, 
piros tetej ű , sárga falú, olajfestékkel festett betlehem, két botra sze-
relve a könnyebb vihet őség kedvéért. Az angyalok ruházata ministráns-
ing, a civil ruha tetejére húzva, a juhászokon suba, bajusz, szakáll ra-
gasztva, különösen az öreg maszkírozása er ős. 

A „beengedik-e a betlehemeseket" kérdés után, ha igenl ő  válasz jött, 
az ajtó előtt elénekelték a „Menyb ől az angyal"-t. 

A két angyal bejön, elhelyezi a betlehemet, meggyújtja benne a gyer-
tyát. A betlehemben jászol, mellette szárított agyagból készült, fehérre 
festett, gyufaszállábú, vattával körülvett bárányok, s őt, szürke szamár 
is. A jászolban kaucsukbaba pólyában, mellette Mária, fényes papírból 
kivágva. 

Angyal (kiszól) : 
Glória! 

I. pásztor (kintr ől): 
— Mifféle szökulória? ! 
Angyal: 

Nem mondom én, hogy miféle szökulória, hanem gyere bö te (!) 
glória! 

I. pásztor (bejön): 
— Aggy isten kóbászos jóestét! 

Túl a Tiszán neveltettem, titokban, 
Csikót loptam már tízéves koromban. 
Ha felülök Szilárd csikóm hátára, 
Csak úgy vágtatoka ménesek utánna! 

Nem voltam én se kanász, se juhász, 
Még a dédöregapámnak a dédöregapja sé űt 

öt-hat fülű  szamáron! 

(Megáll a betlehem mellett, botjára támaszkodva.) 
Angyal: 

Yvár, búvár, 
Gyere bö, te agár! 
II. pásztor (kintr ő l) : 
— Miféle kanárimadár? ! 
Angyal: 

Nem mondom én, hogy miféle kanárimadár, 
Csak gyere bö, te agár! 
II. pásztor: 

Hopp isten, kóbászos jóestét! (Bebukik a küszöbön). 

Jaj, de magas a kentök küszöbjük sarka, 
Mai böestem rajta! 
Gyün az Öreg, bisztos böesik rajta! 

Bejártam má fé világot, 
Azsiát és Itáliát, 
Átkeltem a Fekete-tengeren, 
Megpihentem egy fekete kotlóstyúk árnyékába, 
Hogy a Kisjézusra rátanátam. 
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(Botjára támaszkodva megáll, elhelyezkedik a betlehem mellett.)  

Angyal: (kiszól)  
Ivár, búvár,  

Gyere be, te Öreg!  
Öreg: (kintről)  

Miféle sörösüveg?  
Angyal:  

Nem mondom én, hogy miféle sörösüveg,  

Hanem gyere be, te Öreg!  
Öreg:  

IIopp isten, köbászos jóestét! (Bebukik a küszöbön.)  

JaJ, de magasa kentök küszöbjük sarka!  
Böestem ám rajta!  
Aggyonak ögy csákánbaltát,  
Hogy faragjak rajta!  
Három ágú vasvillát,  
Hogy a sгömembü a csipát kipiszkájjam!  
Möglássam a kemince tetejin a zsíros pogácsát!  

Mellette a peníszös százdinárt!  

(Szétnéz):  
— Itt vattok, fij aj im? !  
I. és II. pásztor:  

Itt!  
Öreg:  
— Nyájimba, májimba sömmi károm nincs?  
I. és II. pásztor:  

Nincs!  
Öreg:  

Vótak-ö farkasok?!  
I. és II. pásztor:  
— Nem ös angyalok!  
Öreg:  

Ugatták-ö a kutyák?  
I. és II. pásztor:  
— Nem ös nevették!  

(Az angyal énekelni kezd. Vele énekli mind: Csorda pásztorok, Mid őn  
Betlehembe...)  

I. pásztor:  
Hallod, Öreg? Baj van!  

Öreg: (minden szótagot külön nyomva meg.)  
Mi-cso-di? !  

I. pásztor:  
— Köszöncsük fő  a kis Jézust!  
Öreg:  
— Kis Ilust?  
I. pásztor:  

Nem, Öreg! A kis Jézust!  
Öreg:  
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Kis négust?  
I. pásztor:  
— Nem, Üreg! A kis Jézust!  
Öreg:  

No köszöntsük! 
I. pásztor: (Odatérdepel féltérdre a betlehem ajtaja elé, és úgy mondja) 

Üdvöz légy, kis Jézus' 
Született messiás! 
Hosztain a számodra égy kancsú tejecskét! 
Amint jöttem, a jégen elcsúsztam, 
Összetört a tej,  
Kidűt a kancsú! 
Így hát nem hozhattam őfelségédnek semmit. 
Dícsérjük a kis Jézust! 

II. pásztor: (Míg az els ő  feláll, visszamegy a helyére, a második pásztor 
ereszkedik féltérdre a betlehem ajtaja el ő tt) 

— Y?dvöz légy, kis Jézus, 
Született messiás! 
Hoztam a számodra egy kerek sajtocskát! 
Midőn jöttem a jégen, elcsúsztam, 
Еgurút a sajt, 
Így hát őfelségit nem tudtam megnyugtatni! 
Dícsérjük a kis Jézust! 

Öreg: (Míg a II. pásztor helyére megy, az Öreg ereszkedik térdre a bet-
lehemajtó előtt) 

— Тdvöz légy, kis Jézus! 
Született mössiás! 
Hosztam a számodra ögy döndörsz őrű  báránkát! 
Amint gyüttem a jégön, gondútam: 
Bűre jó lösz irhának, 
Az irha mög mai bundának, 
Mai jó lössz az, ha nagy hidegök járnak! 
Dícsérjük a kis Jézust! 

(Az éneket az angyal kezdi, de mind belekapcsolódik. A dallamnak csak 
első , ismételt sora templomi forma, a többi népi változat.) 

11 .  

O bol–dog Betlehem, Al–dá–sok vá – ros–sa! 
Ott sír a végtelen, Bús árvák tá – massza. 
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Földijek ö–rö–me, в–gi–jek szint gyönyöre,  

Ne sírj kis Jézuskám,A–ludj kis jé – zus–kám!  

I. pásztor: 
— Hallod, Öreg? Baj van! 
ing: 

'-cso-di? ! 
I. pásztor: 
— Feküggyünk lé az ágy alá! 
Öreg: 

Kisszék lába alá? 
I. pásztor: 
— Nem, Öreg! Az ágy alá! 
Öreg: 

Lány alá?  
I. pásztor:  
— Nem, Öreg! Az ágy alá!  
Öreg: 

Feküggyünk!  

(Lefekszenek, körül, a betlehem körül. Rövidesen valamennyi horkol, 
különösen az Öreg. A két angyal nem fekszik le, az végig ott áll, a bet-
lehem két oldalán. Az els ő  angyal kezdi az éneket, majd bekapcsolódik 
a másik is) : 

Kejjetek fel pásztorok,pásztorok,Orőmet hirdetik!  

Mert ma néktek szUletett Kit megjöven–dől–tetek,  
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LL. 	 	• 	 
~  

Egy szűznek mé–hé-böl, Sz űznek szűz vé-ré–böl,  

Megvál~tó Is : ten–nek, All – all ё  – ]ii–ja!  

(Az énekre az I. pásztor felneszel, törölgeti a szemét.) 

I. pásztor: 

— Kejj föl, Öreg, Kanidon, 
Mer nagyot ütök a faridon! 
Frissebb lösz má nálad ögy 
Háromszázhatvanhat éves kiccsikó! . 

Öreg: (fekve törölgeti a szemét) 
Főkönék, de a szakállam beleragadta macskaszarba! 

(Feltápászkodik az Öreg is, majd az I. pásztorral együtt felemelik a 
botjára feküdt II. pásztort, úgy, hogy a bot két végét emelik. Az kapá-
lódzik, majd fölébred. Az éneket megint az angyal kezdi, de valameny-
nyien belekapcsolódnak) : 

„Dicsőség, dicsőség, Menyben az Istennek, Dics őség, dicsőség, Menyben 
az Istennek, Az angyali seregek, Vígan így énekelnek, Dics őség, Dicső-
ség, Istennek! —Békesség, békesség, Földön az embernek, Békesség, 
békesség, Földön az embernek, Kit az igazszeretet, A kis Jézushoz ve-
zet, Békesség, békesség, Embernek." 

(Az ének dallama a templomi forma, mindössze egy ütem eltéréssel: 
az utolsó el őtti ütem dallama az el őtte levő  ütem ismétlése.) 

I. pásztor: 
Hallod, Öreg! Baj van! 

Öreg: 
Mi-cso-di? ! 

I. pásztor: 
Táncójjunk! 

Öreg:  
Láncójjunk?! 

I. pásztor: 
Nem, Öreg! Táncójjunk! 
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13.  

Még a szö-rös bocskorunkat. szét nem csoszogassuk.  

Hipi hopp 	Gуur-ka, Füs-tö-lödik a hur-ka,  

Öreg:  
— Nu táncójjunk! 

(Körbe táncolják a betlehemet. Tulajdonképpen ugrálnak, a csörg ős bot-
tal hangosan verve a ritmust.) 

Ug - rájjunk,tán-cójjunk a Bet-lehem rel-lett,  

U-gorj a пуа-kam-ba! Hurka,kolbász,szalon-na, . 

Pásztoroknak јо  vó-na, 

Ha ja gazdasszony anna, Egy icce bor lecsúszna. 

Az egyik szerepl ő  adatközlđ  ugyanennek a pásztortáncnak más va-
riációját is tudja, melyet más bandában tanult:  

14.  

Ug- ráj-junk,táncójjunk, a Betlehem rel-lett. 

Or- vengyünk,vigaggyunk, a kis Jézus rel-lett! 
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-15 - I~ri—~.~iвв~_" i7Í — -- ____s__~i  
-  ---- - —‚ —i 

Ug-rálnánk, tán-colnánk,Csak úgy ropogtatnánk, 

._  — :— —  -- — — — -- 	 -вв  вг.~в~г~~в~вв—г~==lвl~=—  
Még a sz čfrös.bocskorunkat Széjjel nem rugdosnánk. 

Hipi hopp 	Gyurka, Füstölödik ahur -ka, 

1/вв\—  !~ 
fвв_-вв—  

Ugorj a nya-kam-ba! 	Hurka,kóbasz,szalonna, 

Pásztoroknak јó vóna,  

Ha ja gazdasszony arina, Egy icce bor lecsúsznaI  

Kap fel Kati ködmönkédet,ködmönkédet,`le meg Jóska  

vigyázzál a  

nyajadra,  má-jad-ra, Hogy a farkas el ne lopja,  

Hipi hopp 	Gyurka, 	ugorj anya-kam-ba!  
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pásztor:  
Látom a gazdasszont, szalad a pincébe,  

Hozza a bort az iccébe!  
pásztor:  

— Látom a gazdaembér még m ég sé moccan!  
Öreg:  

— Ures erszényémet kiléte a hideg, 
De hát halálos beteg! 
Elméretem a Szekér doktor úrhó, oszt aszmonta, 
Hogy nem segíthet rajta! 
Ennek csak a házi gazdasszony az orvossa. 
Kis bankó, nagy bankó, 
Hagy sürögjön benne! 

(A két utolsó sort egy rossz bugyelláris fölé hajolva mondja.) 

15.  
~on  

.в. 1~s ,~• 	 - ~.~  	 ~.- ~ I гг..~в  iввв 	 ~ ~ ~ ва  I  L••вв  iв~    

нázi gaz—da, gazdasszon,yunk,Köszönjük  j -ságát,  
нот ,у  be eп.gedte hozni a kis J ~ zuska 	há— zát.  

Ad—ja az 	b č3 ál—dá—sát r_ге  а  csa— lád—r_а ,  

       

.- 
	 7 	i ћ71 

       

  

----♦r 	 

    

      

      

       

       

       

       

        

        

zeгetettel 	gondoljanak a szint karácsonyra.  

(A dallama „Leptiri ću, šarenč iću" kezdetű  szerb gyermekdal változata.  
Valószínűleg mint tandal eredetű  dal, csak újabban került a játékba. 
Éneklése közben újra körüljárják a betlehemet, majd hazaindulnak,  a 
„Debrecenbe kéne menni" kezdet ű  gyermekdal dallamára szerkesztett 
szövegre. A vonulása botok ütemes csörgetése közben történik) : 
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Mi-re 	ja nap 	föl fóg jönn -ni, 

16.  
~д 

 

iii  

Ad-jon Is-ten 	ј о  éj - sza - kát!  

1-vé-gez-tük 	a szent urunk-kát, 

Bet-le-hem- be 	fi -gunk len-ri! 

— Tanyavilágba kutyák fogattak. Nagy élményéket széréztünk. Istál-
lóba aluttunk, tehenekné, vót, hogy a tejet mégléptettük, és аkkб  így, 
nagyon jó vót. Szép élmény vót. 

Odavótunk három, négy napig is! Összejártuk — például horgosiak 
kiméntünk Galambosra, Kispiacra, Szanatornyára, Ustorkára! Egísz ára 
a tanyavilágokat ... ára hát ugyé tartották még a betlehemézést, nagyon 
szerették, és a kisgyerékék végett, no! Osztan béengették. Mékhát a 
felnőttek is! Szívessen fogattak bennünket ugyé mindénfelé! 

Én vótam hatvannyócba utój j ára, аkkб  égy nagy csöngőt is hosz-
tunk ... 

Improvizálva lejátszva, úgy, hogy az angyal szerepét az egyik pásztor  
mondta, egyik adatközl ő  lakásán, Horgoson, 1972-ben.  

BETLEHEMEZÉS HODEGYHÁZÁN (JÁZOVÁN)  

Urbán Péter, 57 éves, földműves  

Úgy átak a ház elébe, hogy a csikós durrogott az úton. Mink m ég  
szalattunk az ablakhó.  
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Hajfa, nagyon szépek vótak! Gulyás, csikós, juhász. Durrogtak az ut-
cán kint. Ugyan, csak a csikós. Másik kett őnek bottya vót. Lánc is t.-ót  
rajta, hogy csörögjön. Osz verték a f ődet, mint szokták a nász-
nagy is. Csak, a csikós, az mondom, szokott kinn durrogni, hogy az b é-
hallaccik.  

Először a pap mönt be. Asz' nem tudom pontossan, má hogy egésszan  
szóig mögmondani. Csak úgy köszönt be:  

— Dicsértessék a Jázus Krisztus!  
Először az Atyaisten,  
Azutánn a Fiúisten,  
Akkora Szűz Máriát,  
Akkor a teljes Szentháromságot,  
Aki elneveszte ezt a szép országot.  

Egy pár szó vóna még, asz nem tudom, a b éköszöntőjibe-é?!  
monta esztet.  

Másoccó gyütt bé a csikós:  

— Dicsértessék a Jázus Krisztus!  
Csikós vagyok, tágas puszták kirója,  
Birodalmam az Alföldnek rónája.  
Sík a puszta, am őre a szömöm lát,  
Ustoromba cseng ő-rengő  délibáb.  
Sugárt kötök szép ustorom végébe,  
Úgy váktatok szilaj ménöm elébe.  
Amik lovat a ménesbű  mökkapom,  
Mint a villám, a hátára pattanom.  

Kecskemétönn mökszomjhusztam kedvemre,  
Bevágtatok, jó bort inni, Egerbe.  
Kocsmárosné, bort hozzon az iccébe,  
Hagy igyon a szögény csikós kedvére!  
Ám de jén juhász nem lönnék s émmiféle áron,  
Mert még édésapám sé járt nagyföl ű  szamáron,  
Hanem cigántú cserétt paripa lóhátonn.  

17. 

A pap  

1.  
•;,~;_.._~ s: ~-_~ _~~  ~ 

~~ ►лв~вiвв ^~~~ ~~   
Csi-kós vagyok, csi-kós-nak 	szü-lettem,  

І ia–gyar по–tát 	 da–lil–riak 	f5–löttem.  
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Мár én töb -  bit 	е ј-szaka 	nem já-rok, 

Nert тег -fo -nak a  ii-vas 	 zsan-dá-rok. 

Ha me ~-fo -nak letösznek а  tömlöc fi  - neké-re, 

Kis' an-yа  - lom ju-tok - e mé 	e -szöd-be?  

Akkó gyütt bé а  gujás:  

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Gulyás vagyok, annak tartom magamat, 
Barna kislán viseli a gondomat. 
Van énnéköm tejem, vajam a konyhámonn elég, 
A konyhámon vígan ég a t űz, 
Van bujtárom kett ő-három, 
A gujámat rájuk zárom, 
Amőre én járok, kelők, 
Mindénütt barna kislánt ölel ők! 

Аkkб  a juhász: 

— Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Juhász vagyok, annak tartom magamat, 
Furujává vígasztalom magamat. 
A nyájamat behajtom az akolba, 
Jókedvembű  rápattanok csacsimra. 
Füle tövé vágok ezen gamómm, 
Úgy váktatok, jó bort inni, faluba. 
Kocsmárosné, bort hozzon a kupába, 
Hagy igyon a szögén juhász bujába, bujába! 
Kocsmárosné, írja föl a rézfokosom nyelére, 
Hán kupa bort ittam nála hitelbe. 
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Am de én csikós nem lönnék sémmiféle áron, 
Mer az apám sö járt cigántú cserétt paripa lóháton, 
Hanem csak nagyfölű  szamáron. 

Akkó énekőték, hogy: 

Hej, víg juhászok, csordások, 
Csörgedöznek a források, 
/7: Amőre ja csillag szállott, 
A pajta fölött mögállott.:/i  

Hej, víg juhászok, csordások,  
Csörgedeznek a források,  
i/: Mil gyönyörű  ez az éjjel,  
Bár csak tekincsetök széjjel! :/i  

Mög asz hogy: Csorda pásztorok ... Evvé möntek ö. Ezök nem subá-
sok vótak. Ezök gубсs ingbe vótak. Gyócs ingbe vótak ezök. Ezök nem  
feküttek 1ö alunni, mind a subások. Csak ének őtek. Gyócs ing, az a lajbi  
vót rajtuk, csizma, g убсs gatya, osz hoszták a templomot. Csak annyi  
vót, hogy a papnak kargya vót, osz az beköszönt úgy a ... szóval az ű  
kötelességit csináta. Együtt ének őtek asztán.  

Vót ögy pap, két karangyal, aki vitte a templomot, m ég vót égy zsá-
kos, akkó vót csikós, gulyás, juhász, több nem vót. A Pap... szóval  
barna, hosszú szűr vót rajta. Sutét barna. Arra emlékszök jó.  

Legjobban dohányé gyüttek. Fiatalok vótak, nem vót dohány, osz nem  

vállalták el az önnivalót is utóbb. Kérdösztük:  
Hogy birik övinni? !  

(Akkó tilos vót!)  
Nem kő  törőnni! A templompallós tele lössz! .. .  

Vérbicai betlehem ösék vótak. Gyerökkoromba. Azúta nem hallottam  
ij enöket.  

A bundások másmijenök vótak. Mög máshogy monták.  

Hódegyháza (Jázova) 1972.  
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művelődési jelen 





a kulturális megnyilatko хás  
formái zentán  

DR. VOJISLAV JANKOVIC  

Az így felfogott téma elkerülhetetlenül számos dilemmát is felvet. 
Vajon a kulturális megnyilatkozás formáit Zentán leíró, történészi mó-
don mutassuk-e be? A jelen id őszakban, t agy több éves fejl ődés távla-
tában? És hány évet fogjunk át? Vajon a m űvelődési intézmények fej-
lődési dinamikájának szerkezeti elemzést is megkíséreljük? S mindezen 
tételei• alapján bizonyos távlati tervekr ől is beszámoljunk-e? 

Minden ilyen tézisnek megvan a maga indokoltsága és társadalmi 
haszna zentai viszonylatban, d.e szél гsebb területen is. De mivel Zenta 
művelődési életét már eddig is néhányszor bemutatták történeti mód-
szerrel, vagy legalábbis megkísérelték, s ugyanakkor számos társadalmi 
egység és művelődési intézmény távlati tervének lehetünk tanúi (noha 
már tapasztalhattuk, hogy ezekhez a tervekhez kell ő  kritikával kell kö-
zeledni), ezért számunkra legalkalmasabbnak t űnt a zentai művelődési 
élet megnyilvánulásai szerkezeti elemzésének megkísérlése, mégpedig né-
hány év felölelésével, pontosabban 1963-tól máig. Vizsgálódásaink kez-
detét nem egészen önkényesen határoztuk meg. Ebben az évben Zenta 
művelődési intézményeiben különféle integrációk történtek, amelyeknek 
megvolta maguk nagyon is jelent ős hatásuk a művelődési tevékenység 
megnyilvánulási folyamataira. 

A művelődési intézmények tevékenységét — akár hivatásos, akár m ű-
kedvelő  intézményekr ől van szó —, valamint a művelődési élet megnyil-
vánulási formáit különféle szempontokból szemlélhetjük és világíthatjuk 
meg. A legegyszer űbb felosztás két kategóriát különböztet meg: a kultú-
ra létrehozóinak néz őpontját és a művelődési élet dinamizmusa élvez ői-
nek nézőpontját. Noha e két néz őpont elválaszthatatlan egészet képez, 
legalábbis a mi korunkban és önigazgató szocialista társadalmunkban, a 
világ többi részén gyakran nincs meg ez az egységük. 

Elég gyakori eset, hogy a művelődési élet alkotói bizonyos fajta céhbe 
tömörülnek, amelyben meghatározzák a kultúra fejl ődésének irányait és 
a haszonelvű , kereskedelmi célokat. Másrészt vannak csoportok, de egyé- 
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ni alkotók is, akik „magányos harcosok", és mindenáron a saját vona-
lukat követik, tekintet nélkül a szociális és kulturális környezetre, 
amelyben tevékenykednek. Noha a kulturális alkotók mindkét kategó-
riája leggyakrabban a t őkés társadalmi környezethez tartozik, ezek ele-
meit megtalálhatjuk a szocialista társadalmakban is. A társadalom bizo-
nyos részeinek a művelődési tevékenységben való elégtelen angazsált-
sága miatt ilyen irányzatok bizonyos id őszakokban szocio-kulturális kör-
nyezetekben fokozottabban érvényre juthatnak. 

A kulturális alkotók másik csoportja — a „magányos harcosok" nem 
rendelkeznek az el őzőnek a jellegzetességeivel. Ezek a „szabadúszók" a 
művelődés alkotóinak nem tipikus t őkés társadalombeli megnyilvánulási 
elemei. Ez mondhatjuk, a kultúra egyéni kifejezési módjára nézve, 
tipikus is. Az egyén, intim szükségleteit ől és szellemi igényeitől ösztö-
nözve kezdeményezi a kulturális tevékenységet, fejleszti, szintetizálja azt 
a társadalmi környezetnek megfelel ően (néha azzal ellentétben is), 
igyekszik kifejezésre juttatni környezete m űvelődési életének valamely 
formájában, és ily módon beilleszkedik a társadalmi tevékenység, vagyis 
a társadalmi felépítmény általános mozaikjába. 

A művelődés alkotóinak mindkét kategóriája megtalálható nálunk, 
Zentán is. Természetisen léteznek itt a m űvelődés élvezői is. Ily módon 
megvan a kulturális összesség, amelyr ől mint kerek szociális kifejezési 
módról beszélhetünk. Ezen összesség elemeinek elemzése megkövetelné, 
hogy közülük egyeseket kiemeljünk a könnyebb megkülönböztetés és 
megnyilatkozási formáinak megfigyelése végett. Ilyen értelemben alkal-
masnak tűnik számunkra, hogy — az eddigi szokásnak megfelel ően —, 
nem távolodva el az él ő  szociális gyakorlattól, az összesített felosztás 
modelljei szerint elemzésünkben kiemeljük: az intézményesített, m űve-
lődési intézmények által kifejezésre jutó m űvelődési életet és az egyéb 
kifejezési formák, leginkábba m űkedvelő  tevékenység, a művelődési élet 
ilyen alakjainak alkotói és élvez ői szabad idejében folytatott tevékeny-
ség útján kifejezésre jutó m űvelődést. (Ez alkalommal nem térnénk ki 
a dilemmára, hogy mi is a művelődésben az amatőrizmus és professzio-
nalizmus, mert ez rendkívül összetett és nálunk nem eléggé megvita-
tott kérdés. Ez a kérdés egyébként is újabb, még jelent ősebb kérdéseket 
vet fel: e két tevékenység közül társadalmilag melyik a hasznosabb, 
vagy legalábbis melyek a társadalmi hasznosság elemei az egyiknél és 
másiknál, a művelődési élet e két megnyilvánulási formájának hol van-
nak az érintkezési pontisi, és ebb ől mi következik, vagy mi következ-
hetne és a többi.) 

Nálunk Zentán négy hivatalos művelődési intézmény létezik. Ezek a 
Művelődési Ház, a Népkönyvtár. a Zentai Múzeum és a Történelmi Le-
véltár. Rajtuk kívül a művel ődési élet megnyilvánulási formáinak egész 
sorával találkozhatunk. Úgv hisszük. fontos ezeket i.s felie ~ veznünk. nem 
tulajdonítva ielent őséget a felsorolás sorrendiének: 'Stevan Sremac M ű-
kedvel ő  Színjátszó Társulat, Dudás Gyula Múzeum- és Levéltár barátok 
Eyesülete, tevékenység Zenta Monográfiásának kidolgozásán, publicisz-
tikai tevékenység a Tiszczvidék és Potisje hetilapok keretében. a Közm ű-
velődési Közösség tevékenvsé гΡ~e, énekkari tevékenység a kórusfesztivá-
lokkal, a magyar nyelv ápolására alakult Nyelvm űvelő  Egyesület, bé-
lyeggyűjtők egyesülete, az Ifjúsági Tribün, a tornyosi ifjúsági m űve15- 

750  



dési egyesület, hasonló egyesület Keviben, Fels őhegyen és Bogarason, az 
ifjúsági tűzoltózenekar, a foto- és filmamat őrök klubjának művelődési 
tevékenysége, az eszperantisták egyesülete, a kamarakórus, a Zeneked-
velő  Fiatalok, a gyermektevékenység különféle alakjai és néhány id ő-
szaki megnyilvánulás. 

Ez alkalommal azonnal figyelmeztetnünk kell a nézetek pozitív egybe-
fonódására egy fontos kérdésben nemcsak nálunk Zentán, hanem világ-
szerte is. Ez pedig a művelődés és az oktatás-nevelés felfogásának kér-
dése. Noha ezt az összetett kérdést sokat vitatták és vitatják még ma is, 
és nincs szándékunkban itt is tárgyalni, kötelességünknek éreztük utalni 
rá az alábbi megjegyzéssel. 

A művelődés és az oktatás legtöbbször elválaszthatatlanul összefügg-
nek, és az egyik vagy a másik tevékenységr ől beszélni, élesen elválaszt-
va őket egymástól, szinte lehetetlennek t űnik. Különösen azért, mert a 
művelődési tevékenység leggyakrabban magában foglalja az oktatás-
nevelés szándékát is. Szinte elképzelhetetlen egy intézmény vagy kultu-
rális tevékenység művelődési szerepér ől úgy beszélni, hogy közben el-
hanyagoljuk nevelési hatását. Hasonló a helyzet az oktatással is. Már 
maga az oktatási tevékenység bizonyos nézeteket terjeszt az élvez őknél, 
a nevelteknél, és ily módon a tudásmennyiség és a megszerzett kultu-
rális szükségletek és szokások közbees ő  tevékenységeként új min őség ke-
letkezik, gyakran elszakíthatatlan egységbe f űződve. Mégis, az elemzés 
érdekében külön lehet választani ezen egész egyes elemeit, s ez alkalom-
mal mi is erre vállalkozunk. 

Mint mondottuk, Zentán négy m űvelődési intézmény van, amely fo-
lyamatosan, kisebb-nagyobb aktivitással szervezi és valósítja meg Zen-
tán a művelődési életet. 

Valójában a Művelődési Háznak kellene a legnépszer űbb, a népesség 
legszélesebb és legtömegesebb rétegeit. felölel ő  intézményr_ek lennie. 
Szándékosan emeljük ki az első  helyre jelent ősége szerint, noha a tör-
vényes előírások — az általános feltételek között joggal —, az els ő  hely-
re a könyvtárakat helyezik, majd a levéltárakat, a múzeumokat és csak 
azután a művelődési házakat. A mi elemzésünk szükségletei szempont-
jából a művelődési házaknak a Zentához hasonló szociális környezet ű  
városokban a legnagyobb szerepük van a m űvelődési élet teljessége ér-
telmében, mert természetes szerepük, hogy a Zentához hasonló nagyságú 
és hasonló művelődési felépítés ű  községekben az általános m űvelődési 
élet szervez ői legyenek, vagy legalábbis annak kellene lenniük. Más kér-
dés azonban, hogy a zentai M űvelődési Ház betölti-e ezt a szerepet és 
milyen eredménnyel. 

Ez az intézmény már megalakításától fogva súlyos tehertételt hurcol: 
a helyiséghiány problémáját, s ugyanilyen, ha nem még súlyosabb prob-
lémát: a szakkáder hiányának kérdését. Igy ez az intézmény munkájá-
ban két, tényez őértékű  negatív vonást tartalmaz, amelyek elkerülhetet-
lenül tükröződnek életének teljességén. Ezen negatív tényez ők kapcso-
lódásából jön létre az az ered ő , amelynek folytán eddigi munkájában 
az intézmény nem tölthette be, valósíthatta meg az elé t űzött célokat. 
A Művelődési Ház tevékenysége gyakorlati lefolyásában kétarcú. Létez-
nek meghatározott, feltételesen mondva, m űvelődési tevékenységek, 
amelyeket társadalmi eszközökb ől pénzelnek (régebben a községi köz-
igazgatási szerv, majd a Községi Művelődési Közösség, legújabban pedig 
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a Művelődési Önigazgatási Еrdekközösség) mint amilyenek a különféle 
drámai, zenei és (ritkábban) általános m űveltséget nyújtó rendezvények, 
amelyeket önállóan szervez. Ezeket az egyéb tevékenységeket úgy jelle-
mezhetnénk, mint túlnyomóan kereskedelmi jellegűeket. 

Egy nagyobb rendszerességre törekv ő  felosztás a Művelődési Ház ösz-
szes tevékenységét így vázolhatja fel: 

A Művelődési Ház közvetít ő  szerepéb ől eredő  feladatok, melyek 
révén a városunkon kívülr ől jövő  különféle művelődési megnyilvánulá-
sokat megszervezi. Ilyenek a legkülönfélébb típusú vendégszereplések és 
a két zentai moziban bemutatott filmek. E csoport keretében két alcso-
portot is felsorolhatunk: a m űvelődési kifejezés olyan formáit, amelyek-
nek meghatározott kulturális értékei vannak, amelyek a népesség álta-
lános és szakosított m űveltségének emelésére törekednek, és a másik, 
a népszerű , gyakran sund-jellegű  előadások, amelyekre jóformán csak 
az általuk létrehozott anyagi eredmény végett kerül sor. 

A Művelődési Ház minta város tömeges m űvelődési megnyilvánu-
lásainak szervezési központja a polgárság tevékeny m űvelődési életének 
megszervezése terén, mint amilyenek a klubélet, a különféle fajtájú 
műkedvelő  tevékenységek, a polgárok öntevékenysége, különféle kedv-
telések (hobby) alakjában, a m űvelődési megnyilvánulások résztvev ői al-
kotókészségének serkentése. 

A több évi tapasztalat, amelyet elemzés alá vettünk, azt mutatja, 
hogy a Művelődési Ház több-kevesebb szerencsével közvetít ő  szerepe 
első  részének eleget tesz, míg feladatai második részében még távolról 
sem mutat fel ilyen színvonalat, néhány tevékenység kivételével, mint 
amilyen pl. a bábszínház. Ilyen értelemben különösen súlyos a helyzet 
a tanyaközpontokban, amelyek gyakorlatilag mindennem ű  alkotó mű-
velődési élet nélkül maradtak. 

Világos, és ezt ki is emeltük, hogy a helyiséghián у  súlyos probléma. 
Ezzel szemben a meglev ő  adottságokat sem használjuk ki, ahogyan le-
hetne. Еvek óta ott áll a Munkásegyetem gyönyör ű , tágas udvara, ame-
lyet külön a nyári id őszakban mindenfajta el őadás céljaira alakítottak 
át! 

Az anyagi alap megszerzése szempontjából a M űvelődési Ház alap-
vető  szükségleteit a társadalmi közösségt ől kapott eszközökb ől elégíti ki. 
Anyagi alapjainak bővítését viszont önmaga pénzelésében keresi, nem 
mindig szerencsésen megválasztott kereskedelmi tevékenységével, 
amelynek, úgy tűnik, alapvető  célj a a minél több pénz és nem a minél 
magasabb kulturális színvonal elérése. Valójában a társadalmi és szer-
vezési érdekek ezen ellentétében, a m űvelődési megnyilvánulások kívá-
natos színvonalának és a minél gyorsabb és eredményesebb anyagi ha-
szonnak a viszonyában rejlenek a zentai M űvelődési Ház tevékenységé-
vel kapcsolatos félreértések. 

A társadalom lényegileg érdekelve van mind a min őségi művelődés, 
mind pedig a szórakoztató tömegkultúra iránt. Ugyanakkor közismert 
igazság, hogy e másik tevékenység, a szórakoztatás, a pillanatnyi kultú-
ra, a pillanatnyi divat m űvelődési formáinak kielégítése könnyebb és 
anyagilag előnyösebb, mint a magasabb kulturális értékek megvalósí-
tása, a törekvés, hogy ezeket az értékeket terjesszék a népesség között, 
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és ezek eresszenek gyökeret, nemesítsenek egy sokkal hosszabb id őszak-
ban, és így hassanak a társadalom általános anyagi és szellemi alapjára. 
Ez olyan válaszút, amelyen könny ű  eltévedni. Annál is inkább, mert sok-
kal könnyebb elindulnia könny ű  szórakozás, a felszínesség, az olcsó si-
kerek útján, mivel a nehezebben hozzáférhet ő  kulturális eredmények 
terjesztésére való törekvés és az ilyen tevékenység kifejtése sokkal több 
eszközt és idő t, de különösen kitartást és szakmai, valamint társadalmi 
érdeklődést kíván. Viszont a végs ő  cél összehasonlíthatatlanul jelent ő -
sebb, és következményeiben társadalmilag összehasonlíthatatlanul hasz-
nosabb. E két, lényegében eltér ő  út közötti ellentét jó szemléltetésére 
szolgálhatnak régebbi és id őben közelebbi példák egyaránt. Nemrég egy 
magas szintű  előadást, amelybe jelent ős művészi erőfeszítéseket fektet-
tek be, következésképp sokba is került, a kevés számú elkelt jegy miatt 
le kellett mondani. Nem ez volt az egyetlen. Még emlékezünk egy né-
hány évvel ezel őtti friss esetre is. Egy híres és rendkívül ismert heged ű-
művész hangversenyt kötött le Zentán. Éppen néhány héttel korábban 
nagy sikert aratott prágai és párizsi vendégszereplésein, s err ől a tömeg-
tájékoztatási eszközök is részletesen beszámoltak. És a színvonal ilyen 
jellegű  bizonyítása után mi történt Zentán? Az el őadást le kellett mon-
dani, mivel kevés belép őjegy — mindössze 8-9 — kelt el. Mi lehetett 
ennek az oka? Semmiképpen sem a város „botfül űsége", hiszen itt sike-
resen működik egy zeneiskola is. Az ok valószínűleg a Művelődési Ház 
személyzetének gyenge érdekeltsége, nem elegend ő  kitartása, hogy utat 
törtjön ilyen „nem kifizet ődő" rendezvényeknek is. Egész sor hasonló 
példát említhetnénk. 

Az is igaz, hogy találhatnánk, ha éppen keresnénk, igazolást is az 
ilyen érdektelenségre. Nincsenek megfelel ő  helyiségek, nincsenek kép-
zett munkatársaink. De hát mit tettünk ez alatt a húsz év alatt, s őt a 
háború óta eltelt egész id ő  alatt, hogy alkalmas és szakképzett kádert 
teremtsünk, vagy legalább azokat szakképesítsiik, akik mára M űvelő-
dési Házban vannak, és egyáltalán mit tettünk annak érdekében. hogy 
legalább valamivel megfelel őbb helyiségekben menjen végbe a M űve-
lődési Ház tevékenysége? Mit a szavakon és a sirámokon kívül? És így  

a Művelődési Ház, ez a potenciálisan magas érték ű  intézmény — amely 
a második világháború után mind a keleti, mind a nyugati országokban 
a modern törekvések és szándékok kifelezéseként a különféle m űvelő-
dési tevékenységek és ágazatok egy meghatározott helyen való összefo-
nódási formájává fejl ődött — Zentán súlyosan elmaradott, egyszóval vi-
dékies állapotban maradt. 

Vaion a Művelődési Ház ilyen tevékenysége és a társa.dalm ј  körnve-
zPtnek, amelyben működik. iránta való ilyen viszonyulása magvaráz-
ható-e csupán szervezeti felét зítéséből eredő  belső  tényezőkkel. vasУУ  ez  
a mi zentai környezetünk Prdektelensé ~ének. ondatlans á s iлknak és  
értetlens гsÁlnknek, a társadalmi felépítménv értékelési mércéi hiдnvá-
nak sain4latos megnyilvánulása? Vagy a m űvelődés vidékies felfogásá-
nak és az elmúlt id őszakokban .,hatalmon levő" társadalmi szerkezetek  
művelődési tevékenységének gvümöl сse? Vagy mindkettő  egviitt? Vas Уv  
az anyagi lét, a gazdaság alapvet ő  problémáival való terheltség, és en-
nek következtében a felépítmény esszenciális problémáinak elhanyago-
lása, és így az a nem marxista felfogás, amely a kultúrát elválasztja az  
anyagi valóságtól, mivel „az várhat, amíg nem rendezzük a termelésben  
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a viszonyokat", noha ezek a viszonyok állandó mozgásban vannak, és 
természetüknél fogva sohasem rendezhet ők véglegesen? Ez a kérdések 
egy része, amelyeknek kell ő  helyet kell biztosítani, ha olyan feleletet 
keresünk, amely társadalmi kötelezettséget és iránymutatást is jelent, 
egyúttal. Ennek ellenére még a legújabb, mondhatni forradalmi esemé-
nyek, aPártlevél és az azt követ ő  tevékenység után is a kultúra és a 
művelődési tevékenység „kés őbbre" maradt. És ez a kés őbbre halasztás 
az, ami kikezdi a művelődési kifejeződés szerkezetét, ami nem engedi, 
hogy időszerű  legyen, hanem arra kényszeríti, hogy gyakran késve bak-
tasson az idők nyomában, ahelyett, hogy hozzájárulna a haladáshoz és 
építse azt. Mindezzel nem arra gondoltunk, hogy a m űvelődésben vala-
mely „huszárvágás" szükségességét emeljük ki. Egyszer űen úgy gondol-
juk, hogy a kultúrának és kifejezési formáinak a nálunk tapasztalható 
erős társadalmi fejl ődéssel kell lépést tartania, hogy szűkebb környeze-
tünkben is foglalkozni kell vele, és az érdekl ődés középpontjába kell 
helyezni, nem a destrukció, hanem a segítségnyújtás, mind az anyagi, 
mind a szellemi tartalékok fokozottabb felhasználása értelmében, ame-
lyeknek ez a város, ezt már bebizonyította, a birtokában van. 

A legjobb bizonyíték arra, hogy Zentának van ereje és lehet ősége, 
hogy másként is foglalkozzék a m űvelődéssel és a művelődési intéz-
ményekkel, a másik két művelődési intézményhez, a könyvtárhoz és a 
múzeumhoz fűződik. 

A Zenta Népkönyvtár az els ő  (s mi több. eddig az egyetlen) könyv-
tár Vajdaságban, amely — 1969-ben — rendeltetésszer űen erre a célra 
készült épületet kapott. Ez alkalommal nem foglalkozunk a vitákkal, 
hogy valójában az épület funkcionális-e vagy sem. Ezúttal számunkra 
fontosabb a tény, amely arról tanúskodik, hogy a szociális környezet 
érdekeltnek tartotta magát. hogy komoly eszközöket fektessen be, s őt 
Vajdasági; szintjén az úttör ő  szerepet is vállalja egy könyvtárépület fel-
építésével. Tény, hogy ebben a vállalkozásban úgyszólván minden tár-
sadalmi réteg részt vállalt az egyénekt ől a községi képviselő-testületig, 
és ellenszavazat nem volt. Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy ezt a 
döntést intenzív tevékenység el őzte meg, hogy minél inkább megvilá-
gítsák az akció céljait. Erre a csaknem két évig tartó id őszakra jellemző  
volta kitartás, amellyel vezették. aminek egyébként is jellemeznie kel-
lene a művelődés terén vezetett hasonló. hosszabb lejáratú akciókat. Az 
ilyen eljárás következménvei más értelemben is világosan megmutat-
koztak: az új épületbe valn beköltözés el őtti és utáni években a kölcsön-
zött könyvek száma 50 százalékkal emelkedett. De mintho5v ez a társa-
dalmi környezet nem tehetett többet a könyvtárért, vagyis erre e pil-
lanatban nem volt ereje, ez a tényez ő  elszigetelt maradt, úgyhogy a 
könyvtár egyéb tevékenysé гΡ е  többé-kevésbé a korábbi szinten rekedt 
meg. Így — természetesen kísérletileg — ez az új tényez ő  teljesen tisz-
tán mutatkozott meg, és világosan kimutatta, hogy mit és mennyit je-
lent az általános érintkezésben. és hol cos mennyiben ér véget a hatása. 
Az 1969-et követő  évek eseménvei megmutatják, hogy az elolvasott 
könyvek száma gyakorlatilag stagnál, szemléltet ően bizonyítva, hogy az 
új helyiségeken kívül a könyvtárban nagyon kevés dolog változott. 

A Zentai Múzeum gyakorlatilag új intézmény a város m űvelődési életé-
ben. Ami korábban, e múzeum 1974-ben történt megnyitása el ő tt léte-
zett, nem nevezhet ő  múzeumnak. Ez tulajdonképpen múzeumi tárgyak 
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lerakata volt, felettébb alkalmi kiállításokkal. Ezenfelül hosszú éve-
ken át a múzeum csak papíron, azok képzeletében létezett, akik kitartó 
türelemmel dolgoztak megvalósításán. És a munka, amint az a kitartó 
és céltudatos munkánál leggyakrabban történni szokott, gyümölcsöz őnek 
bizonyult. A zentai szociális környezet és a tartományi hatóságok, a Tar-
tományi Művelődési Közösség talált rá lehet őséget, hogy felkutassa az 
eszközöket, és átalakítsa a múzeumnak alkalmas épületet. Ez a Pll,á-
nia központi része volt, már architektúrájánál fogva is egyike Zenta 
város jelent ősebb építményeinek. Így a múzeum, a könyvtártól eltér ően, 
éveken át jött létre, hogy végül is elfoglalja helyét a többi m űvelődési 
tevékenység sorában. Sajnosa jelenlegi feltételek között a múzeumot is 
az a kór fenyegeti, ami a könyvtár megnyitását is követte: az anyagi 
alapban kevés változás történt a korábbi állapotokhoz képest. A munka 
technikája és technológiája a rendelkezésre álló eszközökkel kivitelez-
hető  szinten maradt, s a káder is — minimális változással — a régi. 

A nevelői munka, amely pedig a legújabb múzeumtudományi elvek 
szerint a múzeumi tevékenység egyik lényeges elemét képezi, szintén 
csonka. A Zentai Múzeumnak nincs hivatásos múzeumi pedagógusa. Ezt 
a tevékenységet a múzeum valamennyi dolgozója végzi, adott képessé-
gei szerint, ami már magában foglalja a következetlenséget a pedagógiai 
eljárásban és a szakmai tájékozódásban. Szerencsére a múzeum tervei 
ennek a szolgálatnak hangsúlyozott fontosságot tulajdonítanak, és a kö-
zeljövőben előirányozzák megoldását. Sajnos azonban, mint ahogy az a 
múltban oly gyakran tapasztaltuk, nagy kérdés, hogy a különféle társa-
dalmi és politikai formákban kifejezett szociális környezet támogatni 
fogja-e ezt az indokolt igényt, és mennyiben lesz tudatában ennek a szük-
ségletnek, a múzeum szerepének városunk népessége általános m űvelő -
désében és nevelésében. 

Az, ami éveken át pozitív irányba haladt, mint a város képz őművé-
szeti tevékenységének er ős ösztönzője, a művésztelep volt, ma pedig a 
Képtár is az, s ezek a Zentai Мúzeum keretébe tartoznak. Ez a háború 
utáni első  jugoszláviai művésztelep — a társadalmi m űvelődési önkifeje-
jezés egyik különleges alakja — Zenta hozzájárulása Jugoszlávia széle-
sebb kultúrájához. Azóta — 1952-t ől — elszaporodtak a m űvésztelepek 
Jugoszláviában. Némelyek több, mások kevesebb sikerrel. Azonban 
egyetlenegynek sem sikerült olyan következetességgel meg őriznie foly-
tonosságát és olyan hosszú id őn át ébren tartania nyilvánosság érdek-
lődését, különösen a képz őművészeti nyilvánosságét. Ez a tevékenység, 
minta művelődési önkifejezés formája, annál érdekesebb, mivel az így 
kollektív viszonyok közé kerül ő  alkotóegyéniségek meghatározott kap-
csolatokat teremtenek egymás között. különleges légkörben hatnak egy-
másra, véleménycserét folytatnak, vitatkoznak tevékenységükr ő l kötet-
len és pihentet ő  formában. és ily módon gazdagodnak, gyakran aláren-
delve egyéniségüket is az ilyen pillanatnyi környezet követelményeinek. 
Eddig mé,g senki sem kutatta c tevékenység ilyen interferenciájának 
eredményeit, s a művészi kifeiezésmódnak csak küls őségeit vették szám-
ba a Zentán és Zentáról készült m űveket. Pedig e tevékenységnek sok 
szociális és lélektani vonatkozása van még, amelyet érdemes volna ku-
tatni, azzal a céllal, hogy tisztábban lássuk az ilyen kollektív munka-
módszer összes pozitív és esetleg negatív elemeit is. Mindenesetre fontos 
jellemvonása marad művelődési életünknek, hogy Zenta volt az els ő  
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a háború utáni Jugoszláviában, amely bevezette a kulturális kifejezés 
ilyen különleges alakját. 

Noha szintén a művelődési tevékenység hatáskörébe tartozik, némileg 
eltérő  a Történelmi Levéltár célja és fejl ődése. Ennek a községközi, 
nemrég pedig még tartományi jelent őségű  intézménynek egyéb rendel-
tetése is van, azon cél mellett, hogy minél intenzívebben vegyen részt 
a lakosság életében, amelynek szolgálatára áll, minél nagyobb tömegeket 
vonva be az itt folyó tevékenységbe. 

E kulturális kifejezési formának a valódi célja, hogy rendezett és se-
lej tező  módszerrel, a tudományos és szakmai elvek alapján őrizze és szá-
mon tartsa a lakosság részére, valamint a szélesebb értelemben vett tár-
sadalom számára hasznos levéltári anyagot. Tevékenysége, noha néha 
néha észrevétlen, mégis nélkülözhetetlen, amikor szükség van valami-
lyen adatra vagy jelent ősebb kérdés megoldására, és a dokumentáció 
sehol másutt nem lelhet ő  fel. Ezekben a pillanatokban világossá válik a 
Levéltár jelent ősége még a „hitetlen Tamások", a laikusok el őtt is, akik 
sajnos gyakran csodálkoznak, hogy miért van szükség erre az intéz-
ményre. Ez a Levéltár dokumentáris-informatív szerepe, amely lénye-
gileg szintén a kulturális kifejezés egyik alakja. 

A másik szempont, akárcsak a kulturális kifejezés többi alakjánál, a 
pedagógiai jelent őség. Ezt a Történelmi Levéltára kiállítási vagy publi-
cisztikai tevékenység különféle formái által fejti ki, ily módon igen szé-
les körű , bár néha nem eléggé észrevehet ő  szerepet töltve be. Nyílt kér-
dés marad azonban, hogy a nevel ő  munkát hogyan és mennyire kell a 
Levéltárban intézményesíteni és milyen formában lebonyolítani. Ez a 
kérdés különösen jelent ős a zentai szociális környezetben, amelyben a 
Történelmi Levéltárnak már határozott tekintélye van, amely hasznosít-
ható értéket képvisel, a maga szokásossá vált pedagógiai aktivitásával. 
Ebben a környezetben kell a jöv őben is tárgyalni és fejleszteni. 

A műkedvelő  tevékenységek közé (ezt az elnevezést csak nagyon fel-
tételesen használva, merte tevékenységek némelyike, min ősége és jelen-
tősége folytán, a művelődési önkifejezés legmagasabb szintjét képviseli 
Zentán) tartoznak a jelent ős számú polgárt, a legtöbb igazi és odaadó 
kulturális alkotót maguk köré tömörít ő  tevékenységek. Közülük a legki-
emelkedőbb ,és legfolyamatosabb a Stevan Sremac Műkedvelő  Színjátszó 
Társulat működése, a Zenta Monográfiája körül kifejl ődött kiadói te-
vékenység, a Tiszavidék és Potisje tevékenysége, a Dudás Gyula Mú-
zeum és Levéltárbarátok Egyesülete, a Közm űvelődési Közösség és a 
Bélyeggyűjtőegyesület. A művelődési élet egyéb kifejezési formái, ame-
lyeket fentebb említettünk, nem annyira összefügg őek és tartalmasak, 
és nincs is állandóan meghatározott irányultságuk, hogy jelenleg kiáll-
ják az összehasonlítást az itt említettekkel. 

A Stevan Sremac Műkedvelő  Színjátszó Társulat már hosszú évek óta 
fejti ki tevékenységét, maga köré gy űjtve a színművészet lelkes műked-
velőit, a régiek mellett, akik már az egyesület „leltárává" váltak, a fia-
tal nemzedéket is, ily módon biztosítva magának az állandó folytonossá-
got a munkában, nemzedékr ől nemzedékre. E munka megnyilvánulásai 
az időnkénti előadások Zentán és környékén, s őt távolabbi vidékeken 
is, ily módon legalábbis részben betöltve azt az űrt, amelyet a hivatásos 
színház hiánya idéz el ő . Ennek az írásnak nem célja, hogy ítéletet mond-
jon ezeknek az előadásoknak a színvonaláról, amelyek többé-kevésbé 
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amatőr szintűek. Fő  értékük a mi szemünkben és ennek az írásnak rele-
váns koncepciója szerint a művelődési önkifejezés, amely a résztvev ők-
ből egy művészi tevékenység eredeti alkotóit teremti, és ily módon m ű-
vészi kulturális kielégülést nyújt számukra, és közvetlenül hat a kör-
nyezetre a művelődés szintjének emelése által. 

Nem kisebb jelent őségű , ső t, bizonyos tekintetben hatásában még na-
gyobb a kiadói tevékenység Zenta Monográfiája anyagának összegy űj-
tése terén. Ezen a téren egész sor füzet — 23 — került kidolgozásra, Zen-
tai és más szerz ők tollából, a feldolgozásra kerül ő  anyag korrekt, leg-
gyakrabban szakszer ű  ismeretét bizonyítva. Ez a kifejezési forma, ha 
jelenleg még nem eléggé észrevehet ő  is, nagy jelent őségű  és hatású lesz 
Zenta város és történelmi-anyagi összefüggéseinek jövend ő  megismerése 
szempontjából. Ezt is, akárcsak az életképes amat őrtevékenységeket 
olyan emberek ösztönzik és mozgatják, akik erre a munkára lélektanilag 
mélyen motiváltak, és tudatában vannak jelent őségének. 

A Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Egyesülete valamivel ké-
sőbbi keletű , noha tevékenysége évr ől évre mind intenzívebb, különösen 
azokon a területeken, amelyekre e két hivatásos intézmény, a múzeum 
és a levéltár nem terjeszti ki tevékenységét. Ily módon ez az egyesület 
hézagpótló jelent őségű . 

A bélyeggyűjtés, mint bárhol a világon, külön tevékenység, kedvtelés, 
hobby, mondhatnánk külön céh. És amennyi bélyeggy űjtő  Zentán van, 
ha csak a leglelkesebbeket vesszük is számba, már hosszú évek óta, nem 
is csoda, hogy nemcsak idehaza, hanem külföldön is kiállítanak, kiadvá-
nyokat jelentetnek meg, ami sajátos módon szintén hozzájárul a város 
általános művelődési önkifejezéséhez. 

Ezen a helyen kötelesek vagyunk megemlíteni egy olyan tevékenysé-
get is, amely 1974-ben teljesen megsz űnt. A Közművelődési Közösségről 
van szó. 

Hosszú éveken át ez a szervezet jelent ős művelődési intézményt kép-
viselt, amely valójában a város „m űvelődési parlamentje" volt, amely 
sok elvi kérdést oldott meg, és ahol tervek és új elképzelések születtek. 
Ez a tevékenység hivatásos szinten állt, és er ős hatást gyakorolta m ű-
velődési élet kifejezési formáira a hatvanas évek folyamán. A zentaihoz 
hasonló irányvonal volt egész Vajdaságban és Szerbiában. A hetvenes 
évek elején azonban ez a tevékenység jelent ősen csökkent egész Vajda-
ságban, Zentán pedig csaknem teljesen megsz űnt. A fő  ok: a művelődési 
tevékenységek pénzelésér ől szóló törvényben kifejezésre jutó, ujonnan 
bevezetett törvényszabályok, amelyek a közm űvelődési közösség mint 
művelődési parlament jelentőségét elhanyagolják. Szerepét a községi 
művelődési közösség veszi át, amely megszilárdítva szervezeti és gyakor-
lati formáit, közvetve mindinkább visszaszorítja a közm űvelődési közös-
ség tevékenységét, míg végül az utóbbi megsz űnik: 1974-ben felszámol-
ják. Ily módon egy adminisztratív-kulturális kifejezési formát — a köz-
művelődési közösséget — egy másik vált fel, a községi m űvelődési kö-
zösség, illetve annak legújabb alakja, a művelődési önigazgatási érdek-
közösség, a legújabb jugoszláviai társadalmi elképzeléseknek megfele-
lően. 

Végül, de jelentőségénél fogva nem a felsorolás végén, Zenta város 
művelődési mozaikjának kiegészítése végett kötelességünk megemlíteni 
két hetilapunkat, a Tiszavidéket és a Potisjét is. 
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Mindkét lap, amelyek a Magyar Szó, illetve a Dnevnik mellékleteként 
jelennek meg pénteken, illetve csütörtökön, nem csak zentai lapok. A 
Tisza menti községek — Zenta, Kanizsa, Törökkanizsa és Csóka — heti-
lapjai. Bennük mindig sok tudósítás található az illet ő  községek életér ő l, 
de leginkább Zentáról, ami érthet ő  is, tekintettel Zenta nagyságára és 
fontosságára a Tisza menti tájegységben. Kett őjük közül a Tiszavidék a 
jelentősebb, példányszáma, az eladott példányok száma, terjedelme és az 
újságírói „kar" összetétele szerint is, ugyanis hivatásos újságírókból áll. 
Úgy látszik, a zentai szociális környezetnek még mindig nincs elegend ő  
ereje és eszköze külön lap kiadására, kizárólag Zenta város részére, hogy 
ne is beszéljünk a helyi napilapról, ami világszerte nem is megy ritka-
ságszámba. Úgy látszik azonban, hogy a mi környezetünknek és lehet ő-
ségeinknek legjobban a hetilap felel meg, és nem is mint önálló lap. Ez 
a tény megtalálta helyét és jelent őségét az előző  évek során, valami 
mást — legalábbis eddig — senki sem kísérelt meg, és az ilyen próbál-
kozás sorsa, az eddigi törekvésekb ől ítélve, úgy látszik, teljesen bizony-
talan lenne. Mindenesetre, a meglev ő  lapok anyaga gazdag tárházat ké-
pez, ha nem is mindig szerencsés válogatásban, amely sok adatot közöl 
Zenta város életér ől és e társadalmi környezet kulturális kifejezését al-
kotó valóságos és potenciális er őkrő l. 

Így hát ebben a pannón-síksági városban, amelyet néha szinte keres-
ni kell hazánk északi részén, Zentán, amely tele van üdít ő  zölddel, de 
csontig hatoló nyirkossággal is, ahol forró nyarak és csikorgó telek vált-
ják egymást (noha ez az utöbbi évekre mintha nem is vonatkozna), ezek 
közt a jellegzetes, földszintes, két kis, kancsal ablakos, vert falú házak 
közt, ebben a városban, amely rátámaszkodik a nyugodt, sz őke folyóra, 
a Tiszára, amely néha rossz természetét is meg tudja mutatni, akárcsak 
az idevalósi emberek, akik néha csakugyan lassan mozdulnak, id ő  kell 
nekik ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a forradalmi társadalmi és kulturá-
lis folyamatokba — létezik egy általános m űvelődési képződmény, 
amelynek megvannak a maga tarka elemei, s őt némely könnyen vagy 
nehezebben észrevehet ő  sajátosságai is, amelyek végső  soron talán mégis 
ezt az éghajlatot és ezt a várost tükrözik. 

Szloboda János fordítása 
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a zentai művésztelep 
Részletek a Telep történetéb ől 

TRIPOLSKY GÉZA 

Már 1972-ben meg kellett volna írnia Zentai M űvésztelep életének és 
működésének húsz esztendejét. Három szerz ő  vállakozott a monográfia 
elkészítésére: Ács József a m űvészi értékelést, Farkas Nándor a társa-
dalmi vetületet és Tripolsky Géza az események megírását vállalta. A. 
munka elhúzódott. A harmadik szerz ő  is csak ennek az évnek az elején 
tudott pontot tenni a Telep történetére. Most azonban már belátható 
időn belül összeáll a mű , és számot ad két évtized eseményeir ől. Eeszá-
mol egy mozgalom születésér ő l és nagykorúvá válásáról. 

A történeti rész elkészült. A szerz ő  igyekezett minden lényegesebb ese-
ményt elmondani —ahogy volt, illetve ahogy maga látta és átélte. Az 
írás nem felsorolás, közöl ugyan adatokat, de vannak benne szubjektív 
vallomások is. Mentségére szolgáljon a szerz őnek, hogy együtt élt és lé-
legzett a Teleppel. Átfogó képet csak az egész monográfia nyújthat, 
amely közli majd az említett írásokat, eseménynaptárral b ővül ki, és 
bőséges reprodukciós anyagot ad. A megírt történet 1952 nyarával, a 
Művésztelep indulásával kezd ődik, és 1972 végével, az állandó képtár 
megnyitásával végz ődik. 

MIÉRT ZENTÁN indult el a mozgalom? Ez a kérdés már az els ő  év-
ben felmerült, s azóta számtalanszor elhangzott. Teljes, kielégít ő  választ 
sosem kapunk rá. Általában azzal a szerencsés véletlennel magyarázzák, 
hogy Ács József, az értelmi szerz ő , éppen Zentán volt akkor, s akadt 
egy-két ember, akik támogatták az elképzelést. Ez így igaz. A magot el 
kellett vetni. De hát hogy csírázhatott az ki a poráról és a m űvészet iránti 
közömbösségér ől ismert városban? Zentát ilyennek könyvelték el azok, 
akik fölületesen ismerik, meg azok, akik nem tudták megvalósítani szép 
elhatározásaikat. 

Szeretném védelembe venni a szül ővárosomat. 
Menjünk vissza egy kicsit a múltba. Egy megsárgult katalógust néze-

getek. 1934-ben az induló Híd a Royal kistermében megszervezte a zen-
tai őstehetségek kiállítását. Három fest ő  és két szobrász szerepelt ezen, 
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hatvanhárom képpel és szoborral. A szemtanúk szerint a kiállított m ű-
vek jórészt gazdára találtak, száz, kétszáz dinárért. Az eladott munkák-
ból és adományokból összegyűlt pénzen utazott el a nagy tehetség ű  Tóth 
József Zágrábba, Meštrovi ć  mesterhez, majd Tóth István Budapesten 
kezdett tanulni. Csupán véletlenr ől lenne szó? 

1936-ban Vujić  Jovan több száz kiváló alkotásból álló gy űjteményét 
részben a Szerb Akadémiának, részben az újvidéki Maticának ajándé-
kozta. Igaz, hogy a gy űjtemény nem Zentán maradt, de itt állt össze. 
Tudnunk kell azt is, hogy Predi ć  Uroš és Cigány Dezső  heteket töltöttek 
zentai családoknál, s képeket hagytak itt. S ha véletlen is, de tény, hogy 
Czóbel Bélának egyik kit űnő  korai alkotása városunkban van. 

A gazdag polgárok képvásárlása nem jelent általános igényt — mond-
hatná valaki. De erre azt válaszolhatnánk, hogy Tóth Jóska közönsége 
az Alsó-Tisza-part halászaiból, nincstelen kisembereib ől verbuválódott. 

A por sárrá válik, s a sár nemcsak lehúz, de hajtást is növel. 
Herceg Jánosa Hídban ír az újszülöttr ől s az elsó kiállításról. Érde-

mes idéznünk néhány sorát. „Bizonyos, hogy ha egy művésztelep létesí-
tésének gondolata másutt merül fel, ha ezeket a fest őket mondjuk Pa-
licsra vagy Zomborba hívják vagy akár a dunamenti Gombosra azzal, 
hogy tartózkodási költségeiket hivatalos részr ől fedezni fogják, éppúgy 
összeverődött volna vagy hat fest ő . De sajnos, a művészet ilyen megbe-
csülése s ennyi áldozatkészség egyel őre csak Zenta részér ől nyilvánult 
meg. És ha szabad hinni benne, hogy az idei nyár csak kezdet volt, hogy 
ezután már minden évben rendszeresen megjelennek a Vajdaságban él ő  
és innen elszármazott fest ők a Tiszaparton és a romantikus zentai utcá-
kon és tereken, úgy az nemcsak Zenta kulturális élete, de az egész vaj-
dasági képz őművészet szempontjából is igen nagy jelent őséggel bír 
majd." 

A festők, az alapító művészek másként nyilatkoztak. Ők azt állították, 
hogy Zenta kolorisztikusabb, témákban és fest őiségben gazdagabb sok 
más vajdasági városnál. Konjovi ć  még tovább ment: kijelentette, hogy 
száz évig volna mit festenie városunkban. A m űvésznél ne keressünk 
objektivitást, az alkotót elragadják a hangulatok. De ez a túlf űtött han-
gulat valamib ől táplálkozott talán! Mi zentaiak mindenesetre elhittük, 
amit mondtak. A mi szemünk el őtt is kezdett színesedni a város. A kacs-
karingós utcákat, a szabálytalan kis tereket, a rakpart gesztenyefáit cso-
dálni kezdtük, s leráztuk magunkról a megszokottság közönyét. Színt és 
életet véltünk felfedezni. A m űvész ecsetje nyomán birtokunkba vettük 
a várost. Megállapítottuk azt, hogy Zenta objektíven is fest ői, s hogy 
különleges atmoszféráját a víz kölcsönzi.: ez köti össze a tárgyakat, ez 
oldja föl keménységüket, ez teszi a várost fest őileg értékessé. Csupa 
szubjektív hozzáállás, megállapítás! Az eredmény mégis nagyon valósá-
gos: birtokunkba vettük a várost, .és kezdtük megismerni magunkat. 

Szerencsés véletlenek és kiváló adottságok összjátékáról lehet szó. 
Határozott programunk nem volt az induláskor — hangoztattuk több 

ízben. Ismét megsárgult papírokat kell el őkeresnünk annak bizonyításá-
ra, hogy ha programunk nem is, de célunk volt. Az els ő  kiállítás kata-
lógusának előszavában a következ őt olvashatjuk: „Figyelembe véve a 
festészet általános viszonyait, de különösen a zentai körülményeket, a 
Művésztelep szervez őit hármas cél vezette: megélénkíteni, új színekkel 
és mozzanatokkal gazdagítani városunk m űvészeti életét, élvonalbeli fes- 
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tőinknek lehetőséget nyújtani szocialista valóságunk új fest őtémáinak 
feltárásában, s végül a M űvésztelep tevékenységével járhatóvá tenni az 
utat a művészi alkotások megértéséhez. és elvégzéséhez. Egy újságcikk 
arról tudósít, hogy a városi Múzeum képtárat is akar létesít гni, s a ga-
léria képanyagának javát éppen a M űvésztelep termése fogja alkotni. S 
még egy idézet a Hídban megjelent Herceg-írásból: „Talán valóban arra 
az útra léptek ezek a fest ők ott Zentán, amely idővel nem csupán tema-
tikában, hanem karakterben is egységes közösség felé viszi képz őművé-
szetünket. Talán éppen Zentán alakul ki id ővel egy sajátos vajdasági fes-
tészet, amir ő l eddig, sajnos, nem beszélhetünk." 

Mások szavait idéztem annak bizonyítására, hogy voltak céljaink és 
elképzeléseink. Nagyon is merészek. Hogy mi valósult meg bel őlük húsz 
esztendő  alatt, majdcsak kiviláglik a következ ő  fejezetekb ől. 

A TISZÁT nem kellett felfedezni a zentai ember számára. A fest ők 
maguknak fedezték fel a Tiszát, bennünk csak elmélyítették a folyó 
iránti vonzalmat. A Művésztelep els ő  kiállítását „Tiszai motívumoknak" 
is lehetett volna keresztelni. Az ötvennyolc képb ől harminchét a folyót 
vagy a partot ábrázolja. Konjović  kompot és dereglyét festett, Maksi-
mović  Tisza-partot, Bosán partrészletet. Ács már régen barátságot kö-
tött a folyóval. A Tisza új és tartós rabja Nikolajevi ć  lett. A lírai alkat 
találkozott a költ ői tájjal. A víz intim hangulata sugárzik finom akva-
relljeiről. A tus apró foltjai között üresen hagyott papír a folyótükröt 
csillogtatja meg. Bens őséges élmények áradnak képeib ől. 

A képek szaporodtak, s 1961-ben tematikus kiállítást mutattunk be 
Zentán, majd Újvidéken. 1968-ban a zentai és becsei telep anyagából vá-
logatott Tisza című  tárlat vándorolt. 

Bizonyára az ötletekben gazdag Acs kezdeményezte a tiszai akvarell-
festést. 66-ban rendeztük meg az els őt, 72-ben a harmadikat — ez utób-
binál esővízzel készültek a képek, mert egész id ő  alatt jött az égb ől az 
áldás. Általában ötszáz sorsjegyet bocsátottunk forgalomba, s a szeren-
csések a szemük el őtt készült képekb ől nyerhettek. Hét-nyolc fest ő  ak-
varelljei kerültek kisorsolásra délben a kiállítási teremben. A munka 
tíztől tizenkét óráig tartott. A város apraja-nagyja a Tisza-parton volt, 
míg a művészek dolgoztak. A közvetlen élmény ihlette képek a zentai 
lakószobák megbecsült díszei lettek. A Tisza kapcsolatot teremtett az al-
kotó és a közönség között. 

„Tisza 1970 címmel június 15-én 
19 órakor kiállítás nyílik. 
A képek jutányos áron megvehet ők, 
s az összegyűlt pénzt az 
Alsć-Tisza-part lakóinak juttatják." 

Ez a szöveg olvashatóa röpcédulán. Az el őzményeket pedig mindenki 
ismeri. A művészeket ihlet ő  lírai folyó drámával fenyegetett. Június el-
sején olyan szintet ért el, amilyen emberemlékezet óta nem volt. Az 
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Alsó-Tisza-part lakói „föltekintettek" а  Тіsz га , melynek hatalmas víz-
tömege az ablakok magasságában hömpölygött. 

A Művésztelep vezet ősége gyorspostával hívta meg a fest őket, akik 
június 6-án és 7-én tartózkodtak a városban. 

JUBILÁRIS ÉVNEK 1957-et neveztük ki, amikor a Zentai Telepen 
már hatodszor jöttek össze a fest ők. Milyen termékeny esztend ő  volt az, 
meg a következ ő  is! Nincs szándékomban mások megállapításának he-
lyességét elvitatni, de úgy érzem, hogy ha „aranykorról" beszélünk, ak-
kor az ötvenhétben kezd ődött, és évekig tartott. Nehéz a krónikás dolga, 
mert sok volt az esemény, s mind megírásra kívánkozik. 

1957-ben már hat m űvésztelep működött Vajdaságban. Zentáról indult 
a mozgalom, s ez a város volt az élenjáró a jubileum szervezésében is. 
Már 1956 végén megbeszélést tartottak a m űvésztelepek szervez ői, s 
megállapodtak abban, hogy közös kiállítást szerveznek, tanácskozást ren-
deznek és egy emlékkönyvet adnak ki, amely magába foglalja a m űvész-
telepek történetét, az értekezletek anyagát és reprodukciókat. A nyári 
táborozáson is gyakran szóba került az elmúlt öt esztend ő . Ács az itteni 
életről, sajátos viszonyainkról vallott, s a fest ő  föladatának a ma vissza-
tükrözését jelölte ki. Konjović  szerint a telep kit űnő  munkaforma, s 
nagy munkalehetőséget kínál. B. Szabó szükségesnek tartja a m űvészte-
lep-mozgalom képz őművészeti eredményeinek és társadalmi jelent őségé-
nek fölmérését. A távolabbiak is nagy lehet őségeket látnak a művész-
telepi munkában, de a f ővárosiak inkább az eszmecserét és vázlatok ké-
szítését vállalják. Ők, néhány kivétellel, akkor már m űtermi fest ők. Zen-
tán a művész és közönség közötti nagyobb megértés tapasztalható. Az új 
kiállítási terembe tódulnak a néz ők. A Telep lakói részben alapítók, ki-
forrott fest ők, részben kezdők. Több fiatal vajdasági fest ő  indul itt el a 
fejlődés útjára. Termékeny nyár volt az, s az újságíró így számol be 
Zentáról: „Kevés szó, sokkal kevesebb, mint máshol, de a hallgatást 
temérdek kép pótolja, az idei év termése." 

1952-ig még a szökőévekben sem láthattak képkiállítást a zentaiak. 
1957-ben huszonöt művész állította ki a városban legjobb alkotását. 
Nagy esemény volta megnyitö, s el ő tte a kétnapos tanácskozás. A rész-
vevők fölmérték a megtett utat, kutatták a további lehet őségeket. Meg-
állapították, hogy a képz őművészet melegágya a vidék lett, hogy a kör-
nyezet és az alkotóművész jótékony hatást gyakorol egymásra. Értéke-
lésbe még nem lehetett bocsátkozni, de abban mindenki egyetértett, 
hogy a telepek pusztán meglétükkel, a m űvészek vendégül látásával hat-
nak a környezetre. Az ösztönz ő  erő  kétségtelenül a kétoldali, a m űvész 
és vendéglátók részér ő l tapasztalt hihetetlen lelkesedés volt. A hit és 
lelkesedés magasba szökött, mai szemmel nézve már nehezen követhet ő  
régiókba. Érdemes idéznünk az egyik beszámolóból: „Megalakítjuk a 
művészetkedvel ők klubját, alapot létesítünk az eladott képek utáni szá-
zalékból. Képsorsolást rendezünk. Képeket kölcsönzünk ... Az els ő  ki-
adványokat olcsóvá tesszük a tördelésben, technikai kivitelben való rész-
véttel... Ezt a könyvecskét, Klec monográfiáját Párizsban vettem 160 
dinárnak megfelel ő  összegért, és elhoztam a Tiszához. Miért ne venne 
valaki 160 dinárért hasonló könyvecskét a Tiszáról, s elvinné Cetinj ébe, 
Szófiába, Athénba vagy Párizsba!" 

Határozatok születtek a kétnapos tanácskozáson, melyek részben meg- 
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valósultak, részben még mindig id őszerűek. Érdemes ezeket fölidézni, 
annak bizonyítására, hogy milyen tisztán kirajzolódtak már akkor a föl-
adatok. 1. Új munkaformákat kell keresni a m űvésztelepeken. 2. Tovább 
kell szélesíteni a telepeken m űködő  művészek körét. 3. Állandó kapcso-
latot kell fönntartania m űvészek és telepek között. Lehet ővé tenni, hogy 
a művészek táborozása ne csak a nyári id őszakra korlátozódjék. 4. A 
képzőművészeti tevékenységet alkalmazni kell (falisz őnyeg, kerámia, mo-
zaik, freskó stb.). 5. A jöv őben is összejöveteleket, tanácskozásokat kell 
szervezni, s ezeken művészetünk eszmei kérdéseit taglalni. 6. A képz ő-
művészetet tovább kell népszer űsíteni, fejleszteni kell a képz őművészeti 
kultúrát. Az utolsó pont a m űvésztelepek koordinációs bizottságáról szól, 
melyet a tanácskozás végén választottak a következ ő  összetételben: Ács 
József, Miloš Bajić , Slobodan Bogojevi ć , Dévics Imre, Milan Konjovi ć , 
Zoran Petrovi ć , Mindrag Proti ć  és Tripolsky Géza. 

Egy kissé vissza kell kanyarodnunk még az ötvenhetes év nyarához. 
Az újságíró szájába adom a szót, talán így nem hat dicsekvésnek: „Nem 
is olyan csöndváros Zenta, mint ahogy azt sokan távolról elképzelik .. . 
Írók és művészek itt adtak találkát az idén." A sokat emlegetett Tisza-
parti csöndöt valóban eloszlatták a művészek és írók, akik együtt tábo-
roztak a városban. Tizenegy fest ő  és tizenhárom tollforgató volt akkor 
Zenta vendége. A találkozás szó szerinti volt. A m űvészek a tájból me-
rítették az élményt. A beszélgetések azt bizonyították, hogy nagyon sok 
a közös probléma. A fest ő—közönség kapcsolat mellett megjelent az 
író—olvasó kapcsolat. A szervez ő  maga is elcsodálkozik akkori nyilatko-
zatán. Azt tervezgette ugyanis, hogy egy gy űjteményes kötet jelenik 
meg, s ez a könyv az itt készült írásokat és fest ői alkotásokat tartalmaz-
za. A közös kötet gondolata sok évvel kés őbb ismét jelentkezik. 

A művésztelepi mozgalom húsz esztendeje alatt sok gondolat, elkép-
zelés született. De szinte egyetlen kés őbbi kezdeményezés sem volt új. 
Az első  öt esztendőben gondolatban vagy kísérleti formában, csírájában 
minden későbbi hajtás megvolt. 

A MfJVÉSZEK ÉS A KÖZÖNSÉG közötti természetes űr hol kisebb, 
hol nagyobb volt. Sajnos az évek múlásával inkább növekedett. Ha föl-
idézzük a régi időket, úgy tűnik, hogy a két pólus ötvenkilencben került 
egymáshoz egész közel, s nem távolodott el nagyon a következ ő  é vekben 
sem. Az Újvidéken megrendezett vajdasági fest ők kiállításán harminc-
hat művész közül, huszonkett ő  a művésztelepek részvev ője, s jó részük 
a tájképfestés művelője. Talán éppen a tájhoz való viszonyulósban keres-
hető  a közelség oka. A fest ők szabadon kezelik a táj elemeit, s a képe-
ken olyan motívumok is megjelennek, amelyek a szellem más területei-
rő l vándorolnak be a művész. érdekl ődésének központjába. Erre a jelen-
ségre Ács József figyel fel. S ugyancsak ő  állítja egyik írásában, hogy 
a vajdasági táj kifejezéssel majdnem rokon hangzású szó a vajdasági 
élet és ez a gy űjtőfogalom, inkább illik a vajdasági fest ők témáira, mint 
az előbbi. Érdekes lesz mind] árt megjegyeznünk, hogy a jóval kés őbb 
megalakuló zentai kísérleti csoport programjában éppen a vajdasági 
élet szerepel f őtémaként — Ács sugallatára. Ismert fest őnk és esztétánk 
az újvidéki tárlaton különböz őséget, de hasonlóságot is fedezett föl az 
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alkotások között. Mindjárt megállapította azt is, hogy a hasonlóság nem 
hiba, ha a magatartás, temperamentum és a nézetek azonosságából ered; 
de hiba, ha csak a stílusjegyek átvételére korlátozódik, tehát formai jel-
legű. Szerinte a vajdasági festészetben észlelhet ő  hasonlóság a közös 
kiindulópont eredménye. 

Ács igen optimista megállapítással fejezi be értékelését, amire nyilván 
a tárlat anyaga jogosította föl: „Mi a vajdasági fest ők jubiláris tárla-
tával elégedettek lehetünk, mert a fest ők is és a közönség is körülbelül 
egy időben tették meg utaikat, amennyit az egyik megvalósított m ű-
vészi céljaiból, olyan mértékben fejlesztette a másik m űvészi igényeit, 
és talán nagyobb harmóniában, mint eddig, találkozott a m űvészi célki-
tűzés és a megértés." 

A vajdasági tárlatról való megállapítások érvényesek a Zentai M ű-
vésztelep nyolcadik őszi kiállítására is. Zentán is az volta vélemény, 
hogy a képek együvé tartoznak, egységet alkotnak. Pedig nyilván nagy 
volta kifejezésbeli különbség Konjovi ć  és Nikolajević  között. Az akkori 
festészet még közel állt a tájhoz, az emberekhez, az itteni élethez —
ebből indult ki a mondanivaló, amit persze ki-ki a neki megfeleli mó-
don fejezett ki. A képek jórészt itt készültek, vagy itteni élményanyag-
ból fakadtak. De nem regisztrálták már a látottakat. Mindenesetre a 
tárlat közelebb hozta az alkotót és néz ő t. Szerencsés id őszak volt ez. 

A közönséggel való kapcsolatnak alapvet ő  formája a kiállítás. Az ál-
landó kiállítási terem még csak hároméves ekkor. Nagy az újdonság 
által nyújtott vonzalom, de már jelen van a határozottabb kiállítási po-
litikával való tudatos nevelési törekvés is. A látogatottság kés őbb sem 
csökken lényegesen, de a számok azokban az években a legmagasabbak. 

Megkezdődik az önálló tárlatok rendezése. Ötvenkilencben három ala-
pítónak a kiállítása nyílik meg Ácsé, Konjoviéé és Nikolajevi ćé. Konjo-
vić  Milan Emberek című  tárlatát több mint kilencezer ember tekintette 
meg. De nagy volt az érdekl ődés Ács József képei iránt is. 

Ez utóbbiról b ővebben szeretnék szólni, s teszem ezt nem kötelesség-
ből, hanem mert fontosnak tartom mint eseményt. Ácsnak ez volt az 
első  önálló tárlata. Csaknem két évtizedes fest ői munkásság -és nyolcévi 
művésztelepi részvétel után. Nem volt kétséges, hogy az els ő  tárlat Zen-
tán nyílik meg. Magam vállalkoztam a megnyitó beszéd elmondására s 
egy újságcikk megírására. Az írás címe: „Érzelmi festészet — értelmi 
ellenőrzés" volt, de sajtóhiba folytán „Értelmi festészet — értelmi ellen-
őrzés" lett. A sajtó, amelynek Ács már munkatársa volt, mindent az 
értelemre bízott. Furcsa véletlen. Az ugyanis kétségtelen, hogy a követ-
kező  években a művész még jobban megzabolázza az érzelmeket. Persze 
ötvenkilencben sem engedte őket túlságosan szabadjára. Az érzelmi mo-
mentumok elő térbe helyezése az én b űnöm, nyilván magamból indultam 
ki, amikor ilyen megállapításra jutottam. A m űvész élményanyaga s a 
mély átélés viszont komoly kiindulási pont volt festészetében. Az idegen 
kifejezési eszközöktől megszabadulva, akkor kezdett sajátos nyelven szól-
ni. A tárlat anyagát három fázisra lehetett tagolni, amelyeket egy-egy 
uralkodó szín jellemzett. A hidegebb zöld gammát az intenzív Piros vál-
totta föl, azt pedig egy tisztán cseng ő  sárga követte. A fest őt érdeklő  
problémák nem általánosak voltak. A ritka, nem mindennapi jelenségek 
érdekelték, a különleges, látszólag megvalósíthatatlan problémák csigáz-
ták föl érdekl ődését. Az utolsó fázist akarta megfesteni, az utolsó szót 
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igyekezett kimondani. A kiállítás egyik darabját naponta látom, itt van 
a szobámban. A „Blahó bácsi" cím ű  festmény első  tekintetre kiegyen-
súlyozott életkép. Mondanivalója azonban általános és mélyen emberi. 
A ház előtt ülő  emberi alak az idő  múlását, a vele szemben levő  macska 
viszont az elpusztíthatatlan életet jelképezi. A katalógusban szerepl ő  
„Öntözés", a „Kukoricaföld" és a „Kapálás" viszont már bizonyos elkö-
telezettséget jelent Vajdaság alapvet ő  problémája, a mez őgazdaság irá-
nyában. 

TÍZ NYARAT ért meg a Művésztelep, 1961 nyarán mára jubileumra 
készültünk. A jubiláris évet illet ően megoszlottak ugyan a vélemények, 
volt aki hatvanegyet, más hatvankett őt tartotta annak. Így aztán mind-
két évben voltak jubiláris rendezvények. 

A tizedik évben már nemcsak tartományunkban, de országszerte tud-
tak a zentai Telepr ől. Bizonyíték erre a horvátországi Karlovasról ér-
kezett levél, amelyben a tapasztalatokról kértek tájékoztatást, útmuta-
tást. Azzal a szándékkal tették ezt, hogy maguk is m űvésztelepet szer-
veznek. Örömmel tettünk eleget a kívánságnak. Irtunk a zentai és a 
többi vajdasági telep munkájáról, amelyeken 114 képz őművész tartózko-
dott és alkotott. Nem tudjuk, hogy sikerült-e Karlovason megszervezni 
a munkát, mert kapcsolatunk megszakadt velük. 

Jött levél idegen országból, a m űvészet hazájából is. Egy újságcikket 
olvashattak a franciák a jugoszláviai m űvésztelepekr ől. Ezt követően az 
UNESCO velencei képviselete közölte velünk Cristofal Orti fest őművész 
óhaját, miszerint szeretne részt venni a zentai Telep munkájában. 

A nyár folyamán nyílt meg az els ő  kiállítás a jubileum keretében. 
Fiatal festők tárlatának neveztük. Említettem már, hogy a fiatal tehet-
ségek fölkarolása állandó törekvésünk volt. A kiállítók: Benes József, 
Deák Ferenc, Faragó Endre, Kapitány László, Markulik József, Mojak 
Petar és Szilágyi Gábor. Céljaikra, törekvéseikre — az akkoriakra —
jellemző  egyikük nyilatkozata: „Izgat bennünket a tájunk, környeze-
tünk ... Nem lokális színekre gondolok. Mi is egy szélesebb kifejezési 
nyelvet igyekszünk használni. De annak ellenére, hogy fiatalok vagyunk, 
meg akarjuk találnia saját r_yelvünket. Tehát nem fontos számunkra az, 
hogy a világban hogy festenek. Tudomásul vesszük ezt, de semmiképpen 
sem akarjuk másolni. Olyannak és akkorának akarunk csak látszani, 
amilyenek és amekkorák vagyunk" ... A meghívottak névsorában volt 
B. Szabó György is, aki nem vett részt a kiállításon, nyilván mert nem 
érezte magát fiatal fest őnek. S meghívtuk Vinkler Imrét is. Tá iratban 
válaszolt: „Nem állítok ki." Vinkler csak hatvanhétben, hosszú gy őzö-
getés után vett rész a Telep munkájában. Elutazását követ ően egy pén-
zesutalvány hátuljára ezt írta: „Van az úgy, hogy egy szál virágtul..." 
Azon a nyáron szerette meg Zentát. Esténként elénekeltük a neki tetsz ő  
dalt: „Van az úgy, hogy egy szál virágtul, Tavasz lesz az egész világbul." 
Imre nem ért meg több tavaszt, novemberben örökre távozott. 

A jubileumi előkészületek folytak, s kibontakozott egy gazdag prog-
ram, 1961 novemberében két kiállításnak kellett volna megnyílni Zen-
tán: egyik a vajdasági művésztelepek minden részvev őjének munkáiból, 
a másik az els ő  hat művész képeib ől. A szabadkai járás helységeiben 
meg négy tárlat megnyitása került a tervbe: A m űvésztelepek absztrakt 
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festői, Figurális tárlat, Vajdasági fák és vajdasági interieur címen. El ő-
adások és beszélgetések kerültek a programba. A bizottság szorgalmazta 
a Forumnál a művésztelepi monográfiák kiadását. 

Zentán a „verba volant" elvét tartották szem el ő tt a szervez ők, s ma-
radandó emléket akartak állítani. Határozott ajánlat hangzott el egy 
képtár megnyitására, amely bemutatja majd a M űvésztelep tíz évének 
alkotásait. Már akkor „él ő  képtárra", a képz őművészet kedvel ő inek ta-
lálkozóhelyére gondoltak. A M űvésztelep elhelyezése és j ó munkaföltéte-
lek teremtése volta másik cél. A megvalósításról majd kés őbb szólunk. 

A jubiláris bizottság 1961 őszén úgy döntött, hogy a tízéves ünnepsé-
geket 1962 tavaszán szervezi meg. 

* 

NAGY ÜNNEPSÉG volt Zentán 1962. március 4-én. Az el őkészületek 
fél évig folytak, a bizottság ülésezett és terveket készített. Nagy halom 
írás tanúskodik a mindent figyelembe vev ő  előkészületekről. Február 
3-ára rendeltük meg a nyolc tonnás teherautót, hogy elhozza a képeket 
Belgrádból és Újvidékr ő l. 

Március 4-én szép tavaszi id őre virradtunk. A városban ünnepi hangu-
lat uralkodott. A vajdasági művésztelepek tízesztend ős jubileumát ün-
nepelték Zentán. A részvev ők előbb a Népbizottság nagytermében gyü-
lekeztek, ahol Dobó Sándor elnök üdvözölte őket. Aztán Ács József be-
szélt a tízéves munkáról, majd az els ő  festők és a szervez ők átvették az 
emléktárgyat, a palettás aranygy űrűt -- már akik jelen voltak. 

Impozáns kiállítást nyitott meg az Eugen épületében Farkas Nándor. 
A több mint száz műből álló tárlat méreteiben a legnagyobb volt Zen-
tán. A kiállítási termen kíviil a színházterem és annak el őcsarnoka is 
megtelt képekkel és szobrokkal. A kiállítás megnyitásán került sor a 
díjak átadására is: Konjovi ć  Milan, a művésztelepi mozgalom élharcosa 
arany emléklapot kapott, Baji ć  Miloš vette át a tartomány, Vrsajkov 
Isidor a szabadkai járás, Acs József Zenta város és Popovi ć  Mića a Ma-
tica srpska díját. Akkor úgy tűnt, hogy a díjazó bizottság helyesen 
ítélt, de lehet, hogy csak az ünnepi hangulat váltotta ki a tapsot. Kés őbb 
azonban nagy szóbeszéd tárgya lett a díjazás, f őleg az első  díj odaíté-
lése. 

A jubiláris tárlat két hétig volt nyitva Zentán, és 16 553 látogató te-
kintette meg. Ma is csodálattal tölti el az embert ez a szám. Március 
25-én ünnepélyes keretek között nyílt meg a kiállítás rtJjvidéken a Ma-
tica srpska Képtárában. Belgrád, a f őváros tíz esztend ő  után kezdett ko-
molyan érdeklődni a vajdasági művésztelepek iránt. A M űvelődési Köz-
pont kiállítási csarnokában április 7-én nyílt meg a vajdasági m űvész-
telepek jubiláris tárlata. A megnyitót azonban nézeteltérések el őzték 
meg. A két szervez ő  fél közül az egyik, a belgrádi ugyanis változtatni 
kívánt a kiállítási anyagon. Műveket akartak cserélni és újabbakat kér-
ni. Ezzel elsősorban a belgrádi művészek kerültek volna el őnyösebb 
helyzetbe, s a vajdaságiak tiltakoztak. A M űvelődési Központ már le 
akarta mondania kiállítást, de végre megegyeztek a felek, s a zentai 
tárlat jelentéktelen változással került bemutatásra a f ővárosban. 

Kísérjük most már végig a tárlat útját, miel ő tt ismét visszakanya-
rodnánk a zentai ünnepségekhez. Szabadka az összevont járások új szék- 
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helye, pontosabban az akkor még vízzel rendelkez ő  Palics-fürdő  volt az 
utolsó állomás. Itta kiállítás augusztus 26-án nyílt meg mint a Képz ő-
művészeti Találkozó els ő  tárlata. Ez az esemény lényeges, mert a ké-
sőbbi években vitatott kérdés volt a Képz őművészeti Találkozó inclulása 
és a vajdasági művésztelepekkel való viszonya. A szabadkai járás kul-
turális tanácsa 1962. január 31-én egy bizottságot nevezett ki a m űvész-
telepek munkájának elemzésére és a telepek találkozójának létrehozásá-
ra. Ekkor még csak a vajdasági m űvésztelepek összefogásáról volt szó. 
Március 5-én, a zentai ünnepség utáni tanácskozáson hangzott el Dévics 
Imre pontosan ilyen értelm ű  javaslata, s azt a részvev ők el is fogadták. 
A Képzőművészeti Találkozó tehát természetesen n őtt ki a vajdasági 
művésztelepi mozgalomból, és tartományi jelleg űnek indult. Országos 
méretűvé csak kés őbb, a művésztelepek számának emelkedésével és az 
ambíciók növekedésével vált. 

De térjünk vissza Zentára! A jubiláris tárlat közönsége átvonult a 
főtér másik oldalára, a Kommunális Bank volt épületébe, ahol a Szocia-
lista Szövetség elnöke megnyitotta az állandó képtárat, amely az év 
végéig élt és működött. Mindenekel őtt azt kell megemlítenünk, hogy 
miért került sor képtáralakításra. A tízéves jubileumot el őkészítő  bizott-
ság tagjai egyetértettek abban, hogy az ünnepségen elröppen ő  szavak 
helyett maradandót kell létrehozni. Maradanónak tartották a képtárat, 
a Művésztelep házát és a Fórum kiadványát. A Képtár tanácsa él ő  kul-
túrintézményt kívánt teremteni a képz őművészet népszer űsítésére. A 
programba el őadások, beszélgetések és képbemutatók kerültek, valamint 
a művésztétet kedvel ők klubjának megalakítása. A régi klub már ekkor 
ivások és kártyacsaták színhelyévé változott. 

A Művésztelep részvev ői tíz esztendeig a városi fürd őben laktak. Gon-
dolni kellett a jobb elhelyezésre és a munkafeltételek biztosítására. Acs, 
Konjović  és jómagam kerestük a megfelel ő  házat. A választás egy haj-
dani gazdálkodó kertes házára esett, amit 3 250 000 dinárért meg is vet-
tünk már az ünnepség el őtt. A házvételb ől és a Képtárból aztán nagy 
bonyodalmak keletkeztek. Egyel őre azonban maradjunk az ünnepségnél. 

Nagy volt a sajtóvisszhang, tartott egy ideig a lelkesedés, s az örömbe 
csak később került üröm, el őbb cseppenként, aztán nagyobb dózisokban 
adagolva. Farkas Nándor megnyitóbeszédében még ilyen megállapítások 
hangzottak el: „A mi társadalmunkban a m űvészet elemi életszükség-
letté lett. A szellemi igénytelenség, restség és provincializmus felszámo-
lása a mi vidékünkön elválaszthatatlanul egybeesik a m űvésztelepek te-
vékenységével: igényt, ízlést és példát jelentettek a más területen m ű-
ködő  alkotók számára is." Ács József Zentán elhangzott és a sajtóban 
közölt beszéde az eredmények feltárása, de további útkeresés is, alapos 
és még mindig időszerű  tanulmány. Érdemes idézni bel őle: „A művész-
telepek társadalmi síkon várakozáson felül töltötték be szerepüket. 
Gyakran hallani rezignált véleményt arról, hogy sajnos, a m űvészet nem 
a tömeges művelődés eszköze. Ezzel szemben, amióta Zentán a m űvész-
telep működik, a képzőművészet igenis a tömeg m űvelődésének hatékony 
eszközévé vált, vegyük csak a kiállítások látogatóinak számát! A zentai 
közönség képz őművészeti szinvonala jól ismert a fest ők körében, s éppen 
ezért szívesen rendeznek Zentán önálló tárlatot. Az ilyen közönség —
amelynek soraiban tekintélyes számú m űbarát él, aki el ő tt ismertek a 
képzőművészet kifejez ő  eszközei, s aki spontán véleményt tud magának 
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alkotnia kiállított m űvekről — erkölcsi támogatását adja a míívészte-
lepnek, és állandó ható tényez ő  a primitív és maradi nézetek elleni harc-
ban." S a zentai közönség nem alaptalan dicsérete után nézzük az alap-
vető  mondanivalót: „Mi figyelemmel követtük innen, a művésztelepekről 
a világ festészetének eredményeit, de nem azzal a szándékkal, hogy át-
vegyük (legalább nem tudatosan) a kész szimbólumokat, ideogrammákat, 
hanem a korszerű  módszerek elsajátítására gondoltunk. Ezeknek a mód-
szereknek segítségével, ha az életet kezdjük figyelni -- méghozzá a sa-
ját életünket —, megteremtjük saját vajdasági életünk ideogrammáit .. . 
A feladat meg: a mi tájaink hangulatát fölfogni — különben is a leg-
többet ezt festettük, de a kutatás modern módszereinek alkalmazásával, 
mert nélküle (nem kés ő  még) nem teremtünk olyan fundamentális m űvé-
szetet, amely hiteles és eredeti is ..." 

Ács tisztán látott, és meggy őződéssel szólt. Mégis támadás érte, s ép-
pen az egyik els ő  részvevő , Sáfrány Imre hegyezte ki ellene tollát. Az 
eget nem lehet felparcellázni cím ű  cikk írójának nem elég a Vajdaság, 
őt Calcutta és Nanking is érdekli, kenyeret akar ott is osztani. Az ilyen 
szöveg csak arra volt jó, hogy Ács, választ írva, még inkább letisztázza 
mondanivalóját. 

Tolnai Ottó ifjú hévvel és nagy magabiztossággal az egész zentai rEn-
dezvényt letaglózta az Ifjúság hasábjain. Ilyen megállapításai vannak: 
„Csak két kép közelítette meg igazán Vajdaságot: Benes és Mi ća Popovié 
Tisza-partja... A többi kép a maga módján hamis, vérszegény, dilet-
táns." De igazságtalanok lennénk, ha csak a túlzásokat említenénk meg. 
Bár ezek az uralkodóak, Tolnai Ottó itt-ott fején találta a szöget: „Tény-
leg nálunk nem ismert hitre, különös naivitásra volt szükség, de nem-
csak az induláskor, hanem ma is ez kell, amikor a m űvésztelep legne-
hezebb korszakába értünk: amikor végre a m űvészi mérték központi 
helyre kerülhet." 

Az újság hasábjain való csatározás Persze nem tartott sokáig. A hosz-
szan tartó, jó kétesztend ős háború Zentán, az ünnepelt városban tört ki. 
Nagyon egyenlőtlen erők állottak egymással szemben. Ennyi id ő  távlatá-
ból úgy tűnik, hogy túl nagy méretűre sikerült a jubileum. Nehezen 
tudták megemészteni városunkban az ekkora eseményt. El őszёr csak 
egy-két lövés dörrent el a kiválasztott célpont: a Képtár és a M űvészte-
lep otthona felé. Aztán sortüzek következtek. Hosszú id őn keresztül nem 
múlhatott el Zentán egyetlen gyűlés sem, ahol valaki ne érezte volna 
hazafias kötelességének a Művésztelep megtámadását. Avatatlan és tá-
jékozatlan szájakból hangzottak el az elmarasztaló szavak, s szóltak ar-
ról, hogy a Képtár fenntartása drága és fölösleges mulatság, hogy a M ű-
vésztelep háza és annak fölszerelése súlyos milliókba került. Egyesek 
már addig merészkedtek, hogy a művészek fürdőbeli étlapját is túl gaz-
dagnak tartották. Voltak felel őtlen vádaskodások, de a tűz szítói tulaj-
donképpen tudatos rombolást végeztek. A tudatlansága féltékenységgel 
társult, s a szennyes tajtékok szertecsaptak. Neveket csak azért nem 
említünk, mert ennek az írásnak nem a megbélyegzésacélja. 

A legnehezebb az volt, hogy védekezni kellett. S az a néhány ember 
(egyik kezünkön megszámolhatjuk őket), aki védte az igaz ügyet, nagy 
megpróbáltatásnak volt kitéve. 

Tulajdonképpen el is eshetett volna néhány harcos az ügy érdekében. 
De a vereséget az ügy sínylette meg. Ott, ahol március 4-én magasra 
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tűztéka győzelmi zászlót, hamarosan tartós védekezésre kellett beren-
dezkedni. A Művésztelep házát a nyár folyamán nem használhatták a  

festők. Nem volt ajánlatosa kölcsönkért vaságyakon aludni -- a beren-
dezésre ugyanis nem milliók, de százezrek sem tehettek. A nyári tábo-
rozáson mindössze 12 művész vitt részt, s csak harminc m űvet állítottak  
ki. A Művésztelepnek engedélyezett 270 000 dináros dotációt az év végén  
csökkentették. Képvásárlásra természetesen semmi nem jutott. A M ű-
vésztelep bizottsága átszervezésekr ő l beszélgetett, de még a régi munka-
formákat is szűkíteni kellett.  

Az évi tárlat bírálója helyesen állapította meg, hogy a kiállítás nem  
hozott semmi újat. Egészen udvarias megállapításnak t űnik az ilyen: „A  
szervez őknek azonban sikerült úgy elhelyezniök a képeket, hogy a kom-
pozíció különböz ősége nem zavar." Nyilvánvaló, hogy a gyengébb alko-
tások elrejtésére gondol. Bizony gyenge termést hozott a jubiláris esz-
tendő .  

1962. november 13-án a Népbizottság döntést hozott: A Képtárat és a  
Művésztelepet 1963. január elsejével a Múzeumhoz kell csatolni. Hasonló  
intézményekről lévén szó, nem is lett volna baj az integrációval. A prob-
léma inkább az volt, hogy a döntés megindoklásába az elhelyezés, az  
épületek kérdése is er ősen beleszólt. Át kellett adni a Múzeum és a  
Képtár épületét, s a megnövekedett intézmény a Nemzeti Bank volt  
épületét kapta meg, két üzlettel és öt lakóval. Addig csak a Múzeumnak  
nem volt állandó tárlata, az egyesülés napjával a Képtár is ebbe a hely-
zetbe került. Az alapvet ő  kérdés nem az egyesülés, hanem a szerencsét-
len és tárlatokat nem nyújtó elhelyezés volt.  

* 

AZ ESEMÉNYEK ESZTENDEJÉNEK nevezhetnénk 1968-at. A Mű-
vésztelep hihetetlenül nagy tevékenységet fejtett ki az egész év folya-
mán. Ilyen lendülettel meg lehetett volna valósítani ötéves elképzelé-
sünket, hogy a Telep munkája ne csak a nyári hónapokra korlátozód-
jék, hanem egész évre kiterjedjen.  

A kiállítások száma Zentán, vidéken és külföldön tizenn5 olc volt.  A 
zentai közönség eredeti képeket még nemigen vásárolt, de három al-
kalommal nyújtottunk lehet őséget arra, hogy nagymesterek m űveinek  
reprodukcióihoz jussanak, alacsony áron. Egy amat őr önálló kiállítást  
nyitott, de megnyílt а  Тіsza-vidёk amatőreinek első  közös tárlata is. Az  
amatőrfestőkkel való törődés persze nem volt állandó. Az ötvenes évek-
ben rendszeresen foglalkoztak velük a hivatásos m űvészek, de aztán el-
maradt az állandó munka, és csak id őszaki bemutatkozásra volt lehet ő-
ségük. Ebben az esztend őben újra felkarolta őket a Művésztelep. A kép-
bemutató megszervezésében is újítás történt. A frissen készült képek ki-
függesztése és a spontán beszélgetés helyett m űvészettörténész tartott  
bevezető  előadást. A beszélgetés után pedig a részvev ők megnézhették  
a Festők a Tiszán című  rövidfilmet, amely az el őző  évi akvarellfestésen  
készült.  

A képtári anyag több ízben is el őkerült a raktárból. Érdekes kezde-
ményezés indult, aminek, sajnos, kés őbb nem volt folytatása. Az ifjúsági  
otthonban két ízben is bemutattunk egy-egy kisebb válogatást. A becsei  
képtárral szövetkezve tematikus kiállítást szerveztünk a képtári anyag- 
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ból, s azt megtekintették Becsén, Verbászon, Turfán, Szabadkán és Zen-
tán. Tisza volta tematikus tárlat címe. Alkalom nyílt arra, hogy a folyó 
ihlette képeket számba vegyük, hogy megnézzük, kik festették a Tiszát, 
s hogyan közelítették meg a folyót. Kiderült, hogy Petrik Pál 195:3-ban 
festett a folyóról egy romantikus képet, de a fest őtársak megszólták 
érte. Az új romantika megteremtésének lehet őségét elmulasztottuk. A 
halászok anekdotikus világába nem mélyedtek bele a fest ők, Petrik és 
Ács, s nyilván Maksimović  is, ráérzett a Tisza mesét ihlet ő  hangulatá-
ra. Petrik tért csak vissza kés őbb a balladaszer ű  festésre. Benest ,évekig 
ihlette a folyó, de nem ilyen értelemben. Ő  a víz, a part és az ég síkjait 
s a part faktúráját használta föl jól sikerült kompozícióinál. Bosán 
György valamilyen lírai realizmust alkotott, Nikolajevi ć  Milivoj az 
ágakból szőtt grafikát, Szilágyi Gábor mechanikus síkokat helyezett a 
víz felületére, és mell őzte az intimitást. Ácsa vándorkiállítás idején azt 
ajánlotta, hogy a művésztelepek vásárlási díjjal ösztönözzék aTisza-té-
mát. A folyó mint motívum mindig jelen volt, de a művészek csak akkor 
figyeltek fel rá újra, amikor Zentát elöntéssel fenyegette. Err ől már 
szóltunk. 

Eseménynek számított a hódmez ővásárhelyi és zentai megnyitó. Az 
első  két évben csak a művészek és szervez ők ügye volta cseretárlat. 
A harmadik kiállítás más jelleget kapott. A két város társadalmi-poli-
tikai életének vezet ői is a küldöttségek tagjai lettek. A zentai és vásár-
helyi katalógus el őszavát a városok elnökei írták. „A m űvészi célokon 
túl emberi kapcsolatok létesítése, igaz barátok szerzése törekvésünk kö-
zéppontjában áll, hiszen életünk értelmét gazdagítják, ha a mások és 
magunk életét tartalmasabbá tesszük." Ezek a hódmez ővásárhelyi tanács 
elnökének szavai. A megnyitón kívül fogadások, üzemlátogatások vol-
tak mindkét helyen. A megnyitó ünnepségen Zentán a belgrádi magyar 
nagykövet, Hódmezővásárhelyen a jugoszláv nagykövetség titkára is 
megjelent. Nyilvánvaló lett, hogy a hároméves kapcsolat már nem kor-
látozódik a képz őművészetre, és messze túlnövi a városok határait. A 
jugoszláv és magyar kulturális kapcsolatok jelent ős eseményévé vált a 
két város művészi közeledése. S ezt követ ően iskolák, ifjúsági szerveze-
tek és mezőgazdasági birtokok vették föl a kapcsolatot. A m űvészek kö-
zött voltak, akik úgy érezték, hogy a kiterebélyesedés a m űvésztelepi 
kapcsolatok elhalványodását eredményezik. Az ilyen félelem persze alap-
talan volt. Az állandó jelleget továbbra is a m űvésztelepi kapcsolatok 
biztosították. 

A Zentai Művésztelep szervez ői úgy döntöttek, hogy a munka meg-
kezdését valamilyen eseménnyel kísérik. A dátum június tizenötödike 
volt. A nap folyamán a zentai korzón, a gimnáziummal szemben emel-
vényt ácsoltak, s a háttérben hatalmas vásznat feszítettek ki. A meghí-
vott művészek idejében megérkeztek, és izgalommal várták az esti ese-
ményt, a „happeninget". El őzőleg több száz röpcédulát szórtak szét a 
városban, ilyen szöveggel: „Ilyent még nem láttak! belép ődíj nincs, mert 
nincs hova belépni. Részt vesznek fest ők, költők, zenészek, meg ČOn is, 
ha akar.. ." Folytassa mosta beszámolót Ács József! „Közben hat óra 
lett, de még senki sem kíváncsiskodott az utcán. Régi és új lemezeket 
forgattak. Bömbölt a hangszóró, vásárias volt a hangulat, a közönség 
lassan szállingózni kezdett, hét órakor már sokan voltak. Egyszerre csak 
gyanússá lett minden mozdulat, minden szó, nem lehetett tudni, mi tar- 
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tozik az eseményjátékhoz, mi nem. Hátha olyan irányból érkezik vala-
mi, ahonnét nem is várják. Ez már izgalmas dolog, úgy látszik, így szü-
lethetne egy kiszámíthatatlan m űfaj. Ha ekkor betörnek a bankba, bizo-
nyára mindenki azt hitte volna, hogy mindez csak játék." A bankba nem 
törtek be, csak nekem gy űlt meg a pénzintézettel a bajom, amikor né-
hány nap múlva fölszólítottak, hogy tüntessem el a márványfalról Bíró 
Miklós rajzát. 

Tíz festő  vonult föl az emelvényre, s hatalmas lendülettel „támadtak" 
a kifeszített vászonra. Abban egyeztünk meg, hogy a kompozíciónak 
egésznek kell lenni, de ha földaraboljuk, mind a húsz részlet önálló kép 
legyen. Nagyon gyorsan ment minden. A vásznon Tisza-parti hangulat 
alakult ki. Benes József olyan izgalomban volt, hogy nem bírt magával. 
Két csurgói fiatallal nekiestek Tolnai Ottó autójának, és azt is kifestet-
ték — azzal, hogy egymillió dinárral növelik az értékét. A közönség, 
több száz ember lélegzet-visszafojtva nézett és hallgatott — mert halla-
ni való is volt. Domonkos István és Tolnai Ottó fölolvasást tartottak. 
Aztán minden elcsendesedett, még az éles kés harsogását is lehetett hal-
lani, amint belevágott a vászonba. Húsz kis kép keletkezett így, amelye-
ket úgy nyújtottam át a nyerteseknek, mint Judit a levágott Holofernes 
fejét — mondta Ács. 

Az év végén is voltak eredmények. Annak számított a M űvésztelep 
közös tárlatának ünnepi hangversennyel egybekötött megnyitója. Aztán 
az év utolsó napjaiban, december 27-én utazott le Belgrádba a telep 
képviselője, hogy átvegye a köztársaság legnagyobb kulturális kitünte-
tését, a Vuk-díjat. Számtalan táviratot és levelet hozott a posta. A Vaj-
dasági Modern Képtár sorai így szólnak: „Ez a díja zentai M űvésztelep 
jelentős szerepét igazolja, azt, hogy külön hozzájárulását adta a m űvész-
telepek fejlődéséhez Jugoszláviában, és hogy jelent ős küldetése volt a 
művészet terjesztésében és a m űvészi tudat emelésében." 

TÓTH JÓZSEF, a fiatalon elhunyt tehetség nevét visel ő  alapítvánnyal 
gazdagodott a képtári anyag 1971-ben. A 251, illetve a kib ővítéssel 267 
alkotásból álló gyűjtemény megkétszerezte a képz őművészeti fundust. 
Thielné Tóth Margit, az elhunyt m űvész nővére évtizedeken keresztül 
gyűjtögette az anyagot. Az alapítványban szerepl ő  húsz képz őművész 
működése jórészt a Zentai M űvésztelephez kapcsolódott, és ez a tény 
határozott arculatot adott a gy űjteménynek. Az olajképek, temperák, 
vízfestmények, rajzok és grafikák jól kiegészítették a meglev ő  anyagot. 
Több mint ötszáz alkotásból álló gy űjteménnyel rendelkeztünk immár, 
elegendő  anyaggal ahhoz, hogy jó válogatást tudjunk majd bemutatni az 
épülő  képtárban. A régi épületrész mellett ugyanis új épület készült, 
ahol a földszint felét sikerült megvásárolnunk. Az épület tervez őjével 
közöltük a kívánságainkat. Csak éppen akkor kerültünk kellemetlen 
helyzetbe, amikor a kivitelez ővel alá kellett írnia szerz ődést kilencven-
öt millió régi dinárra. A Múzeum folyószámláján harmincmillió dinár 
volt akkor. De „fortes fortuna adiuvat" — aláírtam a szerz ődést, még 
mielőtt egy belgrádi kereskedelmi vállalat kezére került volna a jövend ő  
képtár. 
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Maradjunk azonban az alapítványnál. A kés őbb nyomtatott katalógus-
ban a Képvisel ő  Testület elnöke így számol be err ő l: 

„1970-ben, a nagy árvíz évének végén levél érkezett hozzám Urbach-
ból, Nyugat-Németországból. Thiel Tóth Margit írta a közvetlen, meleg 
hangú levelet —olyant, amilyen csak a távolból jöv ő  üzenet lehet, ha 
szülővárosára gondol valaki. A föladó tudomásomra hozta szándékát, 
miszerint képgyűjteményének jó részét Zentának kívánja ajándékozni. 
Városunk történetének egyik legnehezebb éve volt ez, éppen ezért lepett 
meg a levél, amely nem kért, hanem adott. Közismert dolog, egyszer ű  
megállapítás, hogy mi nagyon szeretjük városunkat, és büszkék vagyunk 
rá. A külföldr ől hazasugárzó szeretet, a nemes emberi cselekedet mégis 
váratlanul ért. Ilyen ajánlatot és ezzel járó föladatot még nem kaptam. 

Thiel Tóth Margit 250 képz őművészeti alkotást ajánlott föl városunk-
nak. Föltételeinek teljesítése nem okozott nagy gondot. Azt kívánta, 
hogy adományából egy alapot létesítsünk, mely a fiatalon elhunyt szob-
rásztehetség, Tóth József nevét viseli. Másik óhaja az volt, hogy a gy űj-
temény bizonyos százaléka állandóan ki legyen állítva. 

1971 tavaszán egy háromtagú bizottságot küldtünk Németországba 
Tripolsky Géza múzeumigazgató vezetésével. Kiválogatták a képeket, 
és pontos jegyzékkel tértek haza. A községi képvisel ő-testület 1971. 
május 31-én meghozta a végleges döntést: Tóth József Alapítványt léte-
sít, mely felöleli az említett gyűjteményt. A Múzeum megfelel ő  elhelye-
zése akkor már folyamatban volt, s így lehet őség nyílta második föl-
tétel teljesítésére is. Meggy őződésem, hogy határozatunk arra ösztönzi 
a többi gyűjtőt és a művészeket. is, hogy adományaikkal gazdagítsák az 
Alapítványt". 
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a zentai múzeum régészeti  
anyagćcnak jellemzése  

SZEKERES LÁSZL б  

Az elmúlt néhány év folyamán egyre gyakrabban tapasztaltam, hogy  
azon a területen, amelyen régész hivatásomból kifolyólag hivatalból  
vagy egyéni ambícióktól űzve megfordulok (Észak—Északkelet-Bácska),  
itt is, itt is mind erő teljesebben jelentkezik a környezetismeret igénye.  

Nagyon örvendetes jelenség. Számomra különösképpen az, mivel az  
érdeklődés elsősorban a régészet eredményei iránt élénk. S őt ez az ér-
deklődés nemcsak passzív formában figyelhet ő  meg, hanem olyan puha-
tolózó javaslatokban is megnyilvánul, amelyek egy esetleges régészeti  
ásatás pénzelését célozzák. Igaz, hogy a legendás hír ű  hún vezér, Attila,  
a legnépszerűbb, de ez kisebb baj ahhoz viszonyítva, hogy helyenként az  
„érdeklődésben" odáig mennek — ez nem hallgatható el — ,  hogy ön-
tevékeny és avatatlan magáncsoportok, hívatlan iskolai különítmények  
indulnak „nagy régészeti felfedezések" illúziója után.  

Akárhogyan ítéljük is meg őket, ezek alapján olyan érzésem van, hogy  
a régészeti anyagról, az el ődeink kulturális hagyatékának tudományos  
becséről alkotott pozitív vélemény mintha a múzeumi kabinetekb ől a  
szélesebb néprétegek felé megtalálta volna az utat és jelent ős mérték-
ben diffundálódott volna. Jellemz ő , hogy mindegyre szaporodnak az  
egyéni leletbejelentések és ajándékok is.  

Témánkhoz szorosan tartozik, és ezt is le kell szögeznünk, hogy en-
nek az örvendetes fejl ődésnek letéteményesei, az aktív múzeumok régé-
szeti osztályai nem rendelkeznek megfelel ő  kapacitásokkal, amelyekkel  
a növekvő  igényeket kielégíthetnék. Sem megfelel ő  számú szakembe-
rük nincs, sem megfelel ő  anyagi támogatásban nem részesülnek. Nincs  
ebben a kijelentésben egy szemernyi sem a szakmai elvakultságból, rész-
rehajlásból. Tények ezek. Példát talán nem is lehetne jobbat felhozni,  
mint azt, hogy annak a múzeumnak a régészeti osztálya élén, amelyik-
nek a gyűjteményéről, dokumentációs állagáról az alábbiakban szó lesz,  
egy évtizede nincs állandó szakember.  
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Tegyük azonban ehhez mindjárt hozzá, hogy a javulásra megvannak 
a legjobb kilátások. 

E néhány bevezet ő  mondattal szinte el őrevetítettük a mondanivalónk-
ból eredő  tanulságok objektív feltételeit. 

Régészettel foglalkozni nagyon sok esetben egyet jelent azzal, hogy 
a kutatónak behatóan kell foglalkoznia földrajzzal is. Ha tehát a zentai 
régészeti anyagot vizsgáljuk, ami a Tisza melléke egy részének történe-
tét reprezentálja, elég sok szót kellene ejteni a Tisza bácskai oldala, 
Horgostól Moholig terjed ő  szakaszának arculatáról, illet ő leg magának a 
Tiszának sajátos, az emberi élettevékenységeket befolyásoló tulajdonsá-
gairól, törvényszerűségeiről. Ezt azonban nem tehetjük, mert ez az adott-
nál sokkal több helyet foglalna el, más részr ől nem tesszük, mivel már 
mások a közelmúltban foglalkoztak az említett problémával. 

Részünkről csak annyit szögezzünk le, hogy a régészeti anyag priz-
máján keresztül szemlélve, érdekes módon a Dunával ellentétben (!), a 
Tisza legfőbb jellemzője az, hogy ennek a folyónak összetartó, kohéziós 
ereje mindig nagyobb volta Dunáénál. Ez utóbbi nemegyszer és nem 
is rövid ideig inkább elválasztó határvonalat képezett hatalmas terület-
egységek között. Ez több okra vezethet ő  vissza. Egyebek között arra, 
hogy a Duna—Tisza között nagyobbrészt kitölt ő  homokpuszták állandó-
an jól járó tampont képeztek és arra, hogy az egészen Mongóliáig ter-
jedő  kelet-európai nagy füves sztyepp, a Kárpátok lánca ellenére is, tu-
lajdonképpen egészen a Tisza vidékéig terjed. 

Nem véletlen, tehát, ha ezt a termékeny vidéket a történelem folya-
mán gyakran érték igen er ős távoli, Európán kívüli, keleti hatások 
(kimmerek, szkíták, szarmaták). Ezek a hatások sorsdönt ő  erővel legin-
kább a népvándorlás korában domborodtak ki (hunok, avarok, magya-
rok). Ezeknek a hatásoknak anyagi maradványai a zenta környéki lele-
tekben kisebb-nagyobb intenzitással mind kimutathatók. 

* 

Mennyiségre nézve a zentai régészeti gy űjtemény nem tartozik a ter-
jedelmesebb vajdasági gy űjtemények közé. A raktározott tárgyak szá-
ma, a numizmatika-anyag nélkül, alig éri el a másfél ezret. Nem impo-
záns szám, de a meglev ő  anyag dokumentációs értéke a számához mér-
ten fordított arányban viszonylik. Néhány kivételes érték ű  leletegyüttes 
is nyilvántartásban van. Ha a tárgyak számát mosta regisztrált régé-
szeti lelőhelyek számával vetjük össze (összesen száz lel őhelyünk van), 
akkor érdekes viszonyt állapíthatunk meg. Ezek szerint egy lel őhelyre 
alig 15 tárgy jut. Nagyon kevés. Hogy miért van ez így, arra két irány-
ban kereshetjük a magyarázatot. Egyrészr ől az eddigiek során kevés volt 
a tervásatás, és a lel őhelyek zöme csak felszíni leletekb ől ismeretes. 
Másrészrő l a Zenta környéki lel őhelyek egy jelentős része régebbi, 60-
80 év elő tti kutatások alapján ismeretes. Az ezekb ől a kutatásokból szár-
mazó dokumentációs anyag a viharosabb id őszakokban részben vagy 
teljes egészében elkallódott, elpusztult. Van egy olyan lel őhelyünk is, 
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amelyiknek a leletei egyt ől egyig külföldön vannak (Adorján I. avar te-
mető). 

És ha mára régebbi kutatásoknál tartunk, térjünk ki, ha röviden is. 
a zentai régészeti anyag eredetére, vagyis a kutatástörténetre. 

A Zenta környéki gyűjtés és a kutatások irigylésre méltó múltra te- 
kintenek vissza. 

Legelőször egy idegent, gróf Luigi Marsigli ezredes nevét kell említe-
ni, aki még a XVII. század végén, az osztrák—török viszályok idejében 
járt ezen a tájon több ízben is, és aki a hadi szolgálat mellett mindig 
módot lelt a régészeti megfigyelésekre is. Legjelent ősebb művéből (Da-
nuvius Pannonico-Mysicus) értesülünk, például, hogy valahol Kanizsa 
környékén egy régi földvár létezett, amelynek pontos helyét, sajnos, a 
mai napig sem volt módunkban megállapítani. Azt gyanítjuk, hogy az 
a Körös torkolatának közvetlen közelében volt. 

Hogy az 1799-ben napvilágra került páratlan érték ű  nagyszentmiklósi 
kincslelet, amelyet sokáig mint Attila kincsét tartották nyilván, határo-
zott nyomokat hagyott a korabeli polgárság és a nép képzeletében, arra 
abból következtethetünk, hogy Dudás Gyula adatai szerint a Zentától 
délre fekvő  bátkai halmot a múlt században megásatták. Az Archeológiai 
Értesítő  1885. évfolyamának 364. oldalán a következ őket olvassuk 
„ ... a harmincas években nemcsak a vármegye, de a királyi helytartó 
tanács figyelmét is felkeltette a hír, hogy a halomban több kincs között 
egy ezüst koporsó találtatott volna. A hivatalos investigatio akkor egy 
ide kiküldött főispáni biztos által nyomban meg is indíttatott, de csak-
hamar kiderült a nagy port felvert hír pontatlansága." 

Biztos forrásokból tudjuk, hogy a zentai városházán már 1848 el őtt 
egy régészeti gy űjtemény létezett. Más apró hírekb ől, utalósakból pedig 
arról értesülünk, hogy kés őbb a gimnázium keretén belül is létesítettek 
régiséggyűjteményt (ez akkoriban szokás volt). 

A millenniumra való készülődés évei alatt, amikor mindenfelé intenzív 
kutatások folytak, kapjuk Zenta környékér ől a legtöbb régészeti hírt. 
Köszönve elsősorban ezt Dudás Gyulának, aki azzal is úttör ő  feladatra 
vállalkozott, hogy megírta az els ő, a Bácska régészeti emlékeit összefog-
laló művet (Bácska régészeti emlékei. Zenta 1885). Dudáson kívül még 
néhány más lelkes kutató neve érdemel említést: Todor Branovácski, 
Érdújhelyi Menyhért és Dudás Andor neve is. 

Az I. világháborút követ ő  években és a II. világháború idején is tör-
téntek kísérletek állandó múzeum létesítésére Zentán. Komoly lépéseket 
azonban csak a felszabadulás után tettek ilyen irányban, és így adódott, 
hogy már 1946-ban kezdetét vehette a komoly kutató- és gy űjtőmunka 
— miután megalakult a ma is virágzó Zentai Múzeum. Említettük már, 
hogy a régebben összegyűjtött régészeti anyagnak csak nagyon kis hánya-
da maradt meg. Az, ami ma komoly értéket képvisel, mind az eltelt har-
minc év alatt került biztos fedél alá. 

Amennyire az anyagi helyzet és más szubjektív körülmények megen-
gedték, eredményes munka folyt. 

Lássuk, tehát, mit is emelhetnénk ki a fentebb általánosan jellemzett 
masszából. És, azt ajánlom, haladjunk kronológiai sorrendben az őskor-
tól, paleolitikumtól a középkor felé. Miel ő tt azonban ezt megtennénk, 
közölni kell, hogy egy 1948-as megállapodás értelmében a Zentai Múze-
um gyűjtő területe három mai község területére terjed ki: Kanizsa, Zenta 
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és Ada. Ezekr ől a területekről származik a Zentai Múzeumban őrzött ré-
gészeti anyag is. 

Az az őskőkori szerény lelet, amely egynéhány atipikus, kvarcitból 
készített szerszámból (?) áll, és amelyet a tet őhegyesi új iskola építése 
alkalmával 1968-ban találtak 4,30 m mélyben, nem is érdemelné meg, 
hogy foglalkozzunk vele, ha nem az egyetlen ismert paleolitikus lelet 
lenne a Zentai Múzeum gyűjtő területén. Így azonban szólnunk kellett 
róla. Azoka gyakorta előforduló mammutcsontleletek ugyanis, amelye-
ket a kanizsai téglagyár környékén fogtak ki fenékhálójukkal a halászok 
a Tisza medrébő l, vagy akadnak bele ma is a téglagyár agyagbányáj á-
ban a bagger körmeibe, nem bizonyíthatóan emberi települést indikál-
nak, habár az sincs kizárva. Hegyesen az említett k ődarabok egy tűz-
hely maradványai mellett pihentek mintegy 15 000 évet, Kanizsán vi-
szont tűzhelyek nyomait még nem állapítottuk meg. 

A zentai gyűjteményben van néhány darab cseréptöredék, amelyek az 
újabb kőkorszak, a neolitikum régebbi szakaszából származnak. Ezek a 
körülbelül 7000 éves tárgyak állítólag Adáról kerültek be. Ebb ől a kor-
szakból az adain kívül még csak Horgos közelében ismerünk felszíni le-
letek alapján két telephelyet. Meglep ő  a korai neolitikum ilyen ritka 
előfordulása a Tisza mellékén. Lehet azonban, hogy a jöv ő  még sok 
meglepetést tartogat. 

A neolitikum késői szakasza (idősz. előtt cca 3000 év) is nagyon mér-
sékelten van képviselve. Az, ami van, az Adáról származik. Néhány 
darab pedig feltehet ően a csókai Kremenyákról, még azoknak a kisebb 
ásatásoknak a hírmondójaként, amelyeket Móra Ferenc átfogó kutatásait 
megelőzően végeztek zentai amat őrök a Tisza túlsó partján. 

A neolitikumot közvetlenül követ ő  újabb fejlődési korszakból, a réz-
korból, három elég fontos lelőhelyről vannak beleltározva régészeti tár-
gyak. Az egyik lel őhely a horgosi Kamarás, ahol földmunkák során, ada-
tok nélkül összeszedtek egy sor kora rézkori sírból el őkerülő  agyag-
edényt (Tiszapolgár kultúra). Lapos tálak, felfelé sz űkülő  cilindrikus 
bögrék apró rudimentáris fülekkel és szép, magas cs őtalpakon álló lapos 
tálak. 

Bátkán 1942-ben tártak fel a szegedi Régészeti Intézet munkatársai 
egy rézkori temet őt, amely a rézkorszak második szakaszába keltezhet ő . 
Ez a temető  abból a szempontból tekinthet ő  érdekesnek, hogy — ameny-
nyire ma követhet ő  — a Bodrogkeresztúri kultúra déli határát képezi. 
Adáról ugyanis, nagyszámú agyagedény került a múzeumba, amely az 
úgynevezett Báden-Péceli kultúra jellegzetességeit viseli magán. A Pé-
celi kultúra pedig az el őbbi kultúrával többé-kevesbé párhuzamosan 
virágzott, els ősorban a Duna mellékén. 

Meglepően kevés számú kora bronzkori tárgyat találunk a zentai gy űj-
teményben. Azért furcsa, mert Bánátban több hatalmas temet őt tártak 
fel a múltban, amelyekben a több száz sír sem volt ritkaság. Az a pár 
darab tárgy, amelyik mintegy mutatóban van gy űjteményünkben, Hor-
gos környékér ő l származik. 

A bronzkorszak középső  szakasza (az id őszámításunk el őtti XV—XIV. 
század) ezzel szemben annál gazdagabban van képviselve. A halomsíros 
kultúra leletei szép számban vannak Zentán meg őrizve, több értékes 
lelőhely van nyilvántartva. Velebitr ől egy kincseket ér ő , rendszeresen 
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feltárt halomsíros temet ő  teljes régészeti és embertani anyaga van be-
gyűjtve. 

Ezt a közép-európai jelent őséggel bíró lelőhelyet 1954-ben, a Kani-
zsa—Oromi út egyengetése közben, Velebit t őszomszédságában fedezték 
fel. Rendszeres ásatásokra azonban csak 16 év elmúltával, 1970 nyarán 
került sor egy külföldi tudományos alap hathatós támogatásával. A 108 
kiásott sír közül 77 volt bronzkori; a maradék 31 a szarmata korból szár-
mazott. A bronzkori sírok között a hamvasztásos és a csontvázas sírok 
váltakozva kerültek el ő . Figyelemreméltó, hogy a csontvázas sírok rend-
szerint „gazdagabbak" voltak a hamvasztásosaknál. A hetes számú sír-
ban például a következ ő  tárgyak voltak a mellékletek: egy henger alakú 
magas fazék, egy hengeres nyakú urna, kis füles csésze és egy teljesen 
ép bronz tőr. A halott mindkét lábának 3-3 ujjára bronzhuzalból csa-
vart cső  alakú gyűrű  volt húzva. A két nagyujjon azonban díszesebb, 
szintén huzalból csavart, csak spirálisan futó végekkel ellátott 1-1 
gyűrű  volt. A kéz ujjain is gyűrűk voltak. Azok azonban nem sodrony-
ból készültek, hanem vékony, keskeny bronzszalagból hajlították őket 
össze. 3-3 ujj volt felgyűrűzve. A Jobb karon négy nyitott vég ű , díszes 
felületű  bronz karperec volt és végül, a nyak táján hat darab szabá-
lyosan elrendezett, bronzból öntött szív alakú csüng ő , közbeiktatott fi-
nom sodronyokkal. Ezek az ékszerek vagy a ruhát díszítették, vagy va-
lamilyen nyakdísz szerepét töltötték be veszend ő  anyagra feler ősítve 
(szövet, b őr?). 

Egy-egy ilyen sír feltárása valóságos ünnepnek számít. És hasonló volt 
több is. Nem volt mind ugyanolyan gazdag, de minden érintetlen sírnak 
nagyon nagy a dokumentációs értéke. Mert voltak feldúlt sírok is, csak 
szerencsére nem sok. 

Az 51-es sírban volt egy érdekes lelet. Egy kis magas nyakú, szalag-
füles csuprocska mellett egy sodrony-gy űrű , három sodronydísz, egy szív 
alakú csüng ő  és egy gyönyörűen megőrzött hosszú, bronzból öntött var-
rótű  volt szabályos fokkal. 

Ha a velebiti temetőhöz soroljuk még a többi ezen a tájon ismert 
halomsíros lelőhelyet is, nyilvánvalóvá válik, hogy mintegy 3400-3500 
évvel ezelő tt a Tisza mellékén számottev ő  népesség élt. Ebből a korból 
a következő  helyekről ismertek ma leletek: Horgos—K őlapos, Martonosi 
szállások, Orom-vastoroki völgy és Tet őhegyes. A legszámosabb lelet-
együttes a legutóbbiról van. Sajnos, a kivételes szépség ű  tálak és nagy, 
bütykökkel díszített sötétszürke agyagurnák nem rendszeres feltárá-
sokból származnak. 

Ezekkel a leletekkel kapcsolatban egy nagy és érdekfeszít ő  probléma 
vár megoldásra. A halomsíros kultúra hordozóinak jelenlétét felénk ed-
dig csak temetok, sírok útján vehettük számba. Településeik nyomait 
még nem konstatáltuk, így hát ezeknek a felkutatása látszik elég sür-
gős feladatnak. 

Itt kell megemlíteni, mert ebb ől a tárgyalt korból származik, azt a 
kivételes szépségű  rövid bronzkardot, amelyet néhány évvel ezel ő tt Tor-
nyos közelében, pontosabban a Csikér partján találtak szántás közben. 
Eszerint a Csikér völgyének délkelet-északnyugati irányú összeköt ő  sze-
repe akkor már kialakult, csak még a támpontok, a települések hiányoz-
nak erről az oldalról is. 

A késő  bronzkori és az I. században felt űnő  jazig szarmaták között el- 
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telt közel egy ezredévet kitev ő  történelmi fejl ődésnek anyaggal doku-
mentálható folyása a Zentai Múzeum gy űjtőterületén nagyon nehezen 
körvonalazható. Kora vaskori leletünk egy van, egy az 50-es évek elején 
Felsőhegy közelében talált nyéllyukas bronzbalta. Szinte megismétl ődni 
látszik az a már korábban, a kora bronzkorral kapcsolatban megfi-
gyelt helyzet, amikor a bánáti oldal b ővelkedik leletekben, a mi oldalun-
kon pedig alig fordul elő  egy-két tárgy. 

A vaskorszaki lel őhelyek a Tisza-balparton sem nagyon számosak, d.e 
mindenesetre több van bel őlük, mint errefelé. Kimmereket, szkítákat ma 
még nem tudunk kimutatni, és a kelta leletek száma is elenyész ő : egy 
ép agyagedény és néhány töredék, egy tipikus vaskés és más semmi. 
Ezek a hiányosságok kellően átgondolt magyarázatokra várnak, a ma-
gyarázatok támpontjait viszont csak kell ő  kutatások adhatnák meg. 
Hagyjuk ezt azonban a j övőre. 

A szarmata jazigok felt űnésével, akik az I. század els ő  felében dél-
oroszországi telephelyeiket elhagyva költözködtek át a Tisza mellékére, 
annak egész hosszát magukévá téve, egészen más helyzet állt el ő . A 
szarmata korból származó leletek, telephelyekr ől árulkodó felszíni töre-
dékek és sírleletek egyaránt, olyan nagy számban lepik el az orompar-
tokat, a Csíkér völgyének lankáit, de a többi vízjárástól mentes emelke-
dőket is, hogy egyenesen gondolkodóba ejtik a kutatót. A szarmata kor-
szak tüzetes megvilágítása is a közeljöv ő  sürgős feladatai közé tartozik. 

A gyűjteményben előforduló szarmata leletek közel harminc helyr ől 
származnak. Nehéz lenne mindegyiket bemutatni, ezért elégedjünk meg 
néhány jelentősebb lelőhely felsorolásával. Horgos—Kamarás, jelent ős te-
lepülés helye; Velebit—Ciganovié, egy nagyobb temet őnek egy része 
feltárva; Tet őhegyes, nagyobb temet ő ; Felsőhegy, temető ; Ada, tég-
lagyárak — temet ők és nagyon jelentős telephelyek (nagyobbára már 
feldúlt) maradványai. A Bakos Kálmán téglagyár agyagbányájában 
1964-ben egy négyzet alakú, egyszer egy méteres, vastag deszkákkal bé-
lelt kutat találtak hét méterrel a mai felszín alatt. A kút alján kilenc 
darab szebbnél szebb agyagedény feküdt; Mohol—téglagyár, jelent ős te-
lepülés nyomai ... stb. 

A hunok megjelenésével elkezd ődött a népvándorlás. A hunkori régé-
szeti anyagról meg kell jegyezni, hogy az elégtelen hiteles feltárás kö-
vetkeztében még nagyon soka kett ős kérdőjeles probléma. És hogy nem 
egy „késő  szarmatának" jelölt temet őben hun sírok rejt őzködtek, rejtőz-
ködnek. 

Régészeti anyagunk alapján nem tudunk egy határozottan hunnak 
mondható lelőhelyet vagy leletegyüttest megjelölni. Meg kell említeni, 
hogy sokan vannak, akik még ma is a Tisza állandóan változó medréb ől 
remélik, hogy egyszer majd csak előkerül Attila nem létez ő  hármas érc-
koporsója. Mindazok azonban hiú ábránd áldozatai. Találtak már nagyon 
gazdag, hun fejedelmi sírleleteket, de egyet sem folyómederb ől kapartak 
ki. A leghíresebbet az országhatártól nem messze es ő  Szeged—Nagyszék-
sóson fedezték fel. A talált nagyszámú aranytárgyon észlelhet ő  intenzív 
égési nyomok azt jelzik, hogy az illet ő  nagyurat előbb elhamvasztották, 
mielőtt sírjára ráhordták azt a halmot, amelyiknek a széthordása alkal-
mával napfényre kerültek a nagyszer ű  leletek. Olyan halomban találták, 
amelyhez hasonlót a Tisza mellékén itt nálunk is sok helyen láthat az 
ember szerteszét. 
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A hunok örökébe lépő  gepidák maradványait három helyen is sikerült 
kinyomozni kisebb temetők formájában: Horgos—Kamarás; Adorján—
Körös menti halom; Ada—Bakos téglagyár. 

A VI. század második felében az Alföldet elözönl ő  avarok hagyatéka 
számra és jelent őségre nézve is súlyosabb a gepidákétól. Több ismert 
lelőhely anyaga azonban nincs a Zentai Múzeumban (vagy már egyálta-
lán nincs meg); Horgos—Kamarás; Horgos—Ördöglyuk; Adorján—Kö-
rös menti halom; Ada—Bakos téglagyár. Más lel őhelyek viszont szép, 
értékes anyaggal vannak Zentán képviselve: Mohol; Zenta, Adorján — 
Tito marsall utca. Csupa sírleletekr ő l van szó. 

Egyébként ebben az avar anyagban, annak kései VIII—IX. századi ré-
szében kell keresnünk az ószlávok régészeti hagyatékát, de megtalálhat-
juk benne a csak 1-2 évszázaddal kés őbb feltűnő  honfoglaló magyarok 
anyagi kultúrájának jellegzetes darabjait is, (Ada—Bakos téglagyári 
gazdag sír, amelynek anyaga az újvidéki Vajdasági Múzeumban van). 
Sajnos ezek a temet ők — egy kivételével egyt ől egyig különböző  
földmunkák során váltak ismertté, és így magukban hordozzák ennek a 
„feltárási" módnak fogyatékosságait. 

Honfoglaláskora lelet a zentai gy űjteményben eleddig még nem sok 
akad. Tetőhegyesről, Felsőhegyről és Kispiacról vannak biztos sírlelete-
ink. A terepjárások és a régebbi irodalom alapján azonban a lajstrom-
hoz még három lel őhelyet csatolhatunk (Kishomok, Horgos—Kamarás, 
Zenta—Mákos). 

És íme, lépésről lépésre haladva elérkeztünk végállomásunkig — a 
középkorig. Ahhoz a korszakhoz, amelyiknek a talajából mai települé-
seink nagyobb része is kisarjadzott. 

Annak ellenére, hogy véleményünk szerint sajnálatos módon éppen ez 
a korszak van igen gyengén kikutatva, nagyon sok fontos mondanivalót 
lehetne megfogalmazni, amelyek az eddigi elégtelen feltárások ellenére 
is számottev ő  régészeti anyagból következnének. Legels ősorban azok-
ról a középkori templomokról lehetne kimerít ően beszélni, amelyek 
egész Észak-Bácskában, de egyebütt is majdnem mindenfelé jelen van-
nak (és amelyek most már szívszorító gyorsasággal változnak át felis-
merhetetlen emberi csontokkal vegyített tégla- és habarcstörmelék-hal-
mokká). Azután, részletesen beszélhetnénk arról a közlekedési rendszer-
ről, amely a megállapított romok alapján az elmúlt évek folyamán el őt-
tünk kialakult. Ez a két probléma azonban sokkal nagyobb lélegzet ű  
munkát követel, és így tárgyalásukat más alkalomra kell halasztani. 

Itt most az eddig ismert 11 közül a kishorgosi, a tet őhegyese és a pap-
halmi templomokról, valamint a tiszai híd zentai hídf őjénél talált szen-
zációs alakos kályhacsempékr ől fogunk pár szót szólni. 

Legelőször a kishorgosi templom következzen. 1963 tavaszán egy rö-
vid mentőásatás, igaz, kevés régészeti anyagot, de fényes eredményeket 
produkált. A feltárt romok, mint kit űnt, egy a XIII. század elején épült 
és a tatárjárás alkalmával hamar romba döntött falusi templomocska 
pontos alaprajzait őrizték meg, amelyekb ől a templom alakján, méretein 
és egyéb adatain túl az építés módjának pontos menete is meg volt hatá-
rozható. Nagy kár, hogy a kiásott alapokat pénz híján nem lehetett ide-
jében konzerválni és így az egész tönkrement. 

Tetőhegyestől északra az Oromparton két halom látható. Az egyik 
alatta mély bevágásban egy nagyon régi földút fut lefelé a szétterül đ  
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rétre. Az út melletti halommal szemben, az út északi oldalán, egy föld-
hát emelkedik, amelynek a felszine tele van szórva kisebb-nagyobb tég-
ladarabokkal, habarccsal és nagyobbacska kváderkövekkel. A kövek az 
itt már régóta folyó mez őgazdasági munkák következtében elvesztették 
eredeti alakjukat, nagyon le vannak koptatva. A romok között szana-
szét nagyon sok kiszántott emberi csontmaradvány is fekszik. Valaha itt 
templom állt. Mégpedig az okiratokban olyan gyakran felbukkanó r első  
Adorján temploma, monostora. A romok alatti réten, a magas partvonu-
lattal párhuzamosan, egy hosszúkás mélyedés húzódik (150X1000 m), 
amely nem természetes képz ődmény, hanem régi mesterséges víztartó 
maradványa (halastó!). 

Zenta–Paphalom. Az egyetlen középkori lel őhelyünk (Csésztó, Csecs-
tó), amelyen nagyobb méretű , tervszerű  ásatás folyt. El őször 1943-ban, 
majd másodízben 1960-ban. Az Oromparttól nem messze emelked ő  impo-
záns halmon az ásatások során egy templom alapjait állapították meg, 
amely hasonló lehetett a horgosi templomhoz, csákhogy ezt egy-kétszáz 
évvel korábban építették, és a tatárok pusztításai után újból felépítet-
ték. Méghozzá gót stílusban. A templom romjai körül óriási sírmez ő  hú-
zódik, amelynek csak egy része van feltárva, de már így is több mint 
250 sír anyaga illusztrálja a középkori Csecstó népének anyagi kultú-
ráj át. 

Zenta—Hídfő . Az a magaslat, amelyik a híd lábánál kezd ődik és húzó-
dik déli irányban, egykor biztosan a középkori Zenta magját képezte. 
Ezt bizonyítják egy feltáratlan középkori templom alapjainak pusztuló 
maradványai is, amelyek az egykori bútorgyár helyén lappangnak. A 
középkori település szeméttelepe a holt Tisza partján volt (kérdés, hogy 
a Népkert helyén húzódó mély meder nem volt-e akkor még aktív ága 
a Tiszának), ahol egyebek között a part ásása közben számos tudomá-
nyos és művészettörténeti szempontból nagybecs ű  tárgy került el ő . Több 
agyagedény, három ép, gótikus ízlésben készített kályhacsempe, vala-
mint több hasonlón ők a töredéke jutott be a múzeumba. Szerencsére. Az 
egyik csempén, amely vörösre égetett agyagból, máz nélkül készült (va-
lószínűleg valamelyik budai műhelyben) Adám és Éva paradicsomi meg-
kísértésének jelenete látható, míg a másikon egy férfi görnyedez ő  alakja 
áll, akinek a hátán egy n ő  ül; a házasság szatirikus, középkori kari-
katúrái a. 

Mindkettő  páratlanul szép darab. 

Írasunkba nem iktattuk bele sem a numizmatika tárgykörébe tartozó 
leleteket, sem a XVI. század utáni leleteket. Nem szóltunk a halmokról 
sem, habár azoka régészeti kutatás fontos és mód felett izgalmas objek-
tumait képezik. De hát a halmok a régészetnek olyan ingatlan „leletei", 
amelyek nem leltározhatók be, és a raktárakban nem őrizhetők. Kár! 
Mert, például, éppen a közelmúltban kezdték el, minden tiltakozás e11e-
nére, egy ki nem kutatott halomrendszer szétprédálását, amelyiknek Pe-
dig fontos szerepe volt valószín űleg mára népvándorlás korában (talán 
még a hunokkal is kapcsolatba hozható), de f őleg a középkor folyamán, 
minek következtében találóan Vaskapunak keresztelte el a korabeli nép. 
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Ez a pusztulásra ítélt halomrendszer Horgos t őszomszédságában van, 
a kiserdő  helyén. 

Az írásunk elején említett haladás ellenére is még nagyon sokfelé ez a 
sors kísérti a kisebb és a nagyobb régészeti leleteket is, amelyek pedig 
a múzeumok biztos raktáraiban kulturális kincseinket gyarapítják és a 
tudományt szolgálják. 
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a zentai riadói tevékenaУség  

ERD Ё LYI ISTVAN  

Hogy egy vidéki kisvárosnak van-e joga és van-e szüksége kiadói te-
vékenységre — azt döntse el más. Induljunk ki abból, hogy van. Lé-
tezik. Mert Zentán az utóbbi 15 évben — nagyszámú kisebb mellett —
több mint negyven darab ötven oldalt meghaladó kiadvány jelent meg. 
Ami pedig még ettől is fontosabb : az ilyen irányú igény él a zentaiak-
ban, a szerz őkben is, akik kész kéziratokat tartanak fiókjaikban, és a 
szervezetekben is, amelyek ma már minden ünnepségnél gondolnak em-
lékfüzetre vagy könyvre. 

Mindennek, természetesen, van el őzménye. Tradícióra épült. Valahol a 
múlt század nyolcvanas éveiben kezdődött. Bibliográfiánk ugyan ré-
gebbről is regisztrált egy-két kiadványt, de egyrészt a gimnázium meg-
alapítása, másrészt Dudás Gyula (és az egész Dudás család) tevékenysé-
ge tekinthető  a komolyabb kiadói tevékenység kezdetének. Mindehhez 
hozzájárult még két tárgyi körülmény is: a Zentai Csata és a millenniumi 
ünnepségek közeledte. A Zentai Csata igen mutatós és hálás témának 
kínálkozott, és a nem éppen Habsburg-barát Zentán is többen engedtek 
a csábításnak. A millennium el őtti hangulat pedig minden történelmi ku-
tatásnak kedvezett. Dudás Gyula ugyan elment Zentáról, de a család 
többi tagja itt maradt, és Gyula is gyakran hazalátogatott. A század ele-
jén pedig új név tűnik fel: Érdújhelyi Menyhért, aki akkor már újvidéki 
kutatásaival ismertté tette nevét. 

A kiadói tevékenységben szép számmal van képviselve a szépiroda-
lom is. Bibliográfia helyett egy-két nevet említünk: Appel Ede, Csupor 
Gyula, Orbán Károly, Kalmár Simon. Kiemelnénk a legérdekesebbet, 
amely talán egyedülálló. Fendrik Ferenc forradalmi hangú, véres szájú 
verseket írt (és jelentetett meg) ismert népdalok dallamaira, így bizto-
sította népszerűségüket. 

A két háború között a szépirodalmi irány fellendül, jelent ősebb lesz. 
Csányi Endre, Mihályi Sándor és ТТjházi István mellett a vajdasági ma-
gyar irodalom eminens képvisel őinek, Majtényi Mihálynak, Boschán 
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Sándornak és Novoszel Andornak a nevét is megtaláljuk a zentai kiad-
ványok bibliográfiájában. Laták István els ő  önálló kötetét is zentai 
nyomda adta ki. 

Ezek mellett, a mai ember részére többnyire érdektelen nevelési el-
mefuttatást és sok hivatali kiadványt regisztráltunk. 

A kiadói tevékenységnek nem elhanyagolható része az újságkiadás. 
Külön szót érdemel már csak azért is, mert az idén száz éve jelent meg 
az első  újság Zentán. Dudás Gyula a millennium évében jegyezte fel, 
hogy addig 11 újság volt városunkban. Még ugyanennyit tudunk a kö-
vetkező  húsz évből. Hetilapok voltak, vagy hetenként háromszor jelen-
tek meg. Majtényi találóan mutatott rá a megjelenés és a hetipiacok 
közötti összefüggésre. Az újságok közül némelyik egy-két évtizedet is 
megért, de sok csak egy-két számot: nem fogadták a várt érdekl ődéssel, 
vagy nem is szántak neki hosszabb életet, mert talán csak egy választás 
korteshadjáratának komponense volt. 

A zsurnalisztika iránti igényt fejezi ki az a tény, hogy a két háború 
között néha öt lap is megjelent Zentán — egyid őben. Később a rádió és 
a közlekedési viszonyok javulása (a f ővárosi lapokat reggel már árulják 
Zentán) jelent ősen változtat a helyzeten. De az újság iránti igény rene-
szánszát sejthetjük abból, hogy a Tiszavidék nagy példányszámban kel 
el városunkban. 

A mai kiadói tevékenység fellendülését, ha ragaszkodunk az évszám-
hoz, 1959-hez kell kötni. Ekkor indult meg a Közm űvel ődési Közösség 
Közlönye (Bilten kulturnog života Sente). Ez a lap tizenkét évig élt, igen 
szerény körülmények között. A teljes sorozat nem tesz ki többet két va-
lamirevaló kötetnél, de mégis több, maradandó érték ű  írást közölt (Do-
bos — munkásmozgalom; T őke — népi gyermekjátékok stb.). 

1960-ban, Thurzó Lajos halálának tizedik évfordulójára a zentai Nép-
könyvtár szerény füzetet adott ki. Nem kis optimizmus kellett ahhoz, 
hogy a füzetre felírjuk „Zentai Füzetek 1.". Arra gondoltunk, hogy azo-
kat a cikkeket, amelyek a Közlöny részére hosszúak, majd külön jelen-
tetjük meg. A sorozat nehezen alakult ki. A szerény füzeteket még sze-
rényebbek követték, de ma már minden várakozást túlszárnyalt. Terje-
delem és külső  szerint is komoly könyvek tartoznak a sorozatba. 

A tartalom szempontjából a legnagyobb változatossággal találkozunk. 
A hasonló tartalmúakat egy-egy szám alatt alcsoportokba soroltuk, és 
így történt meg, hogy a 19-ig számozott sorozat pillanatnyilag 32 füzetet 
tartalmaz. Ki kell emelni a hat népdalfüzetet (8-as sorozat), a három 
bibliográfiai füzetet (13.) és a négy munkásmozgalmi kiadványt (19.). 

A sorozat egészén kétségtelenül látszik a szervezetlenség: nem volt 
előre megtervezve. De ett ől függetlenül a fent említettek és még egy-
két füzet maradandó értéket képviselnek. 

A zentai kiadói tevekenységnek határozott irányt adott a város közel-
gő  750 éves évfordulója. A községi képvisel ő-testület (akkor Népbizott-
ság) 1961-ben határozatot hozott Zenta monográfiájának megírásáról. 
Rövidesen ezután a Községi Közművelődési Tanács megválasztotta a 
szerkesztő  bizottságot is, és némi késéssel (és mindmáig nagyon szerény 
keretek között) a pénzelés is megindult. A munka tényleges megindulá-
sát még egy darabig késleltette a kicsinyhit űség, a szerénységb ől vagy 
más okból ered ő  várakozási álláspontok leküzdése. De végül is elkez-
dődött. 
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A munka első  felmérésénél világos volt, hogy az évfordulóra (1966-ra) 
a munka nem készülhet el. El őzetes kutatások nélkülözhetetlenek, tehát 
nem egyszerű  összefoglalásról van szó. Így jöttünk arra a gondolatra, 
hogy a részeredményeket külön füzetekben tegyük közzé. Egységes kön-
tösben, egységes kivitelezésben, ezekb ől eddig 23 füzet jelent meg. A 
címlapon kiemelt sorozatcím Gradja za monografiju Sente, a magyar 
nyelvű  füzeteken is. A sorozat tartalma igen változatos. A földrajz és a 
történelem 6, a művelődés és iskolaügy 5, a gazdasági élet 5 füzettel van 
képviselve, de találunk egészségüggyel, testneveléssel foglalkozó kiadvá-
nyokat is. 

A készülő  Monográfia vázlatát már lefektettük, többször korrigáltuk 
is. Így világosan tudjuk, hogy melyek azoka hiányok, amelyek bepót-
lása nélkül az ünnepi kiadvány nem jelenhet meg. A kétségtelen ered-
mények, a felmutatható füzetek mellett mint pozitívumot könyvelhetjük 
el, hogy a kultúrmunkások között nagy az érdekl ődés a kutatómunka 
iránt. Anyagiak híján kiadatlan szövegeink is vannak. A megjelent 
huszonhárom füzet a közösségnek kett őszázezer új dinárjába került! Te-
hát kevés pénzb ől is lehet valamit csinálni, de reagálhatunk szégyen-
kezve is, hogy erre a munkára csak ennyi pénz jutott. 

Végül megemlítjük a Közm űvel ődési Közösség Közlönyének különki-
adásait (felsoroljuk a szerz ők neveit: Nothof Károly, dr. S őregi Zoltán, 
Huszágh Mária, Benes József és a Térzene csoport) és a sorozaton kívüli 
kiadványokat. Andruskó Károly kiadványai, különösen a minikönyvek, 
Európa-szerte ismertek. Jelent ősek a különböző  jubileumok emlékköny-
vei: acukorgyár tízéves, az atlétikai egyesület huszonöt éves és a T űz-
oltótestület százéves évfordulójára megjelent kiadványok. 

Ezzel zárjuk a zentai kiadói tevékenység áttekintését. 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik annak tudatában, hogy a kul-

túrmunka gyümölcse minden mástól lassabban érik be, önzetlenül dol-
goztak és dolgoznak. 
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a zentai levéltár helye és 
szerepe a község művelődési 

életében 

DOBOS JANOS 

Tizenegy ember, huszonegy helyiség és abban 2444 iratfolyóméter: ez 
a zentai levéltár legrövidebb „személyleírása". Fizikai értelemben Zen-
ta „legmagasabb" művelődési intézménye, ugyanis a városháza tornyá-
ban szekel, tehát már eleve, helyzeténél fogva az id ősebb korosztályok-
nak nehezen megközelíthet ő , a fiatalabbaknak pedig eldugott. Igaz, a 
levéltárak általában nem igénylika mozgalmas, zajos központi elhelye-
zést: csendesebb, de azért könnyen megközelíthet ő , közönség és közintéz-
mények számára nem távol es ő  lokációt kedvelik. Ilyen hely is van 
ugyan Zentán — s a hetvenes évek elején a könyvtár és múzeum épüle-
tének felépítése illetve adaptálása utána levéltár elhelyezését a köz-
ségi pártbizottság épületében helyezték kilátásba — ez azonban, más 
akadályaktit nem is tekintve, már csak azért sem kivihet ő, mert raktá-
rakat is kell építeni, tehát tetemesebb befektetést igényel, Zenta pedig 
szegény község. Így a levéltár továbbra is a toronyban marad: a lelkes 
levéltárbarátok, ügyes-bajos dolgaik intézéséhez iratokat kutató polgá-
rok, helybeli és vidéki kutatók, dolgozatot készít ő  tanulók és egyete-
misták jönnek, mint eddig is: „toronyiránt". 

Gond a torony azért is, mert benne mozgatni kell a levéltári anyagot 
— függőleges irányban, a hatodik emeletig — egy sz űk csigalépcsőn fel 
és le; gond a torony azért is, mert fenn van egy (tompa) hegye — és 
nem lehet azon túl megnyújtani; gond a torony azért is, mert t űz és víz 
egyaránt a függ őleges irányt kedvel, s végül gond azért is — mert tele 
van levéltári anyaggal. A levéltár már alapítása (1952. január 19.) óta 
anyagelhelyezése és elemi anyagvédelmi problémákkal küzd: nincs az 
iratanyag átvételére, rendezésére alkalmas helyisége sem Zentán, sem 
Becsén, ahol a levéltár 1959-ben részleget nyitott; a rendezés az olvasó-
kutató helyiségben folyik, tehát ott, ahol a levéltári (és szakkönyvtári) 
anyag felhasználóinak kellene helyet és nyugalmat biztosítani; nincs vé-
gül a levéltárnak olyan megfelel ő  kiállítási terme sem, ahol kincseit 
gyakrabban közszemlére tenné. Ilyen körülmények között a levéltár nem 
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tudja betölteni a község és vidék (a levéltár öt község: Ada, Becse, Ka-
nizsa, Szenttamás és Zenta közös intézménye) m űvelődési életében azt 
a szerepet, amely ő t, őrzött, valamint feltárt anyag alapján megil-
letné. 

A levéltárban őrzött anyag túlnyomórészt újabb kori; legrégibb dara-
bunk egy „kutyab őr", azaz nemesi adománylevél, amelyet III. Ferdinánd 
(1637-1657) magyar király adott ki 1651-ben Grocky Ábrahámnak. A 
helyi eredetű  anyag 1769-tő l van megőrizve: egy sorozat adókönyv és 
birtokos-összeírás Mária Terézia korától kezd ődően. Múlt századi anya-
gunk már valamivel gazdagabb: községi jegyz őkönyvek és közigazgatási 
iratok főleg a század második feléb ől. A huszadik századi anyaga leg-
tömegesebb, bár távolról sem teljes: az 1948-ban végrehajtott nagy irat-
selejtezés — ahol csak Zenta város anyagából 3 vagonnyit „kiselejtez-
tek" — valójában iratpusztítás volt, ahol a makulatúrával együtt az ér-
tékes levéltári anyagot is megsemmisítették. A felszabadulás utani irat-
anyag — mivel nálunk Jugoszláviában az értékes iratanyag levéltárba 
adásának fels ő  határa 30 év — most „érik" levéltárivá; eddig az 1945 
után keletkezett iratanyagból csak a felszámolt állami szervek (p1. já-
rások) és gazdasági vállalatok iratanyagát vettük át a levéltárba. 

Ismerve a felszabadulás el őtti anyag szegényességét, a levéltára hat-
vanas évektől kezdődően tervszerűen végzi anyagának, fondjainak ki-
egészítését (komplettírozását) más, bel- és külföldi levéltárak, könyvtá-
rak és múzeumok községeinkre vonatkozó anyagából. Ezt az anyagot 
kéziratos másolatban, majd az utóbbi id őkben már mikrofilmen, foto-
vagy xerokópián szerezzük be (vásároljuk meg); itt-ott még felbukkan 
a levéltár gyűjtőterületén is kisebb-nagyobb mennyiségű, 1945 előtti 
iratanyag, amelyet, ha hatósági eredet ű  (tehát társadalmi tulajdont ké-
pez), a levéltár lefoglal (természetesen a meg őrző  vagy „feltaláló" mél-
tányos megjutalmazása mellett), illetve a magántulajdonú levéltári anya-
got felvásárolja törvényadta jogánál fogva. Kisebb mennyiség ű  anyag 
hagyományozás, illetve ajándékozás útján kerül levéltárunkba. Ez a kü-
lönböző  forrásokból és jogalapon átvett, örökölt, megvásárolt és aján-
dékba kapott levéltári anyag képezi a levéltári munka, a levéltári fel-
dolgozás tárgyát s egyben a levéltár m űvelődési életben elfoglalt helyé-
nek és szerepének bázisát. 

A szegényes levéltári fondok, az alacsony dolgozólétszám és szakkép-
zettségi nívó mellett levéltárunka hetvenes évek elejéig jelent ős — azt 
is mondhatnánk, hogy erején és képességein felüli — közm űvelődési te-
vékenységet végzett: egykorú évi jelentések több száz el őadásról, tanuló-
csoport-összejövetelr ől, kiállításról, levéltári hetek keretében lebonyolí-
tott levéltárlátogatásról tanúskodnak. A levéltár kezdeményezésére ala-
kult meg a közismert zentai származású történész, Dudás Gyula nevét 
viselő  levéltár- és múzeumbarátok köre 1961-ben, és ekkor indult meg 
az a kiadótevékenység is, amelyet más m űvelődési tényez ők is hordoz-
nak bár, de a levéltár közrem űködése nélkül — a már feltárt levéltári 
anyag felhasználása nélkül — aránytalanul szegényebb lenne. A kép 
nem lenne teljes, ha nem emlékeznénk meg a munkásmozgalmi és nép-
felszabadító-mozgalmi anyaggy űjtésről, amelyet a levéltár 1965-t ő l 1973-
ig intézményesen folytatott, s a begy űjtött anyagot a zentai és a mo-
nográfia füzetekben publikálta. 

Az utóbbi öt évben a köztársasági Levéltári Tanács utasításai, vala- 
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mint az 1973-ban hozott első  tartományi levéltári törvény jelen ősen ki-
bővítették a levéltárak szakigazgatási hatáskörét: a levéltár illetékes a 
begyűjtőterületén működő  összes szervek és szervezetek felügyeletére 
abból a szempontból, hogy iratanyagukat a törvény követelte biztonsá-
gos módon tárolják és kezeljék; e hatáskörben a levéltár jegyz őköny-
vet vesz fel, javasol, s őt súlyosabb esetekben végzéssel elrendel, s ha 
még ez sem segít, szabálysértési, törvénytelen iratmegsemmisítés eseté-
ben pedig bűnvádi eljárást kezdeményez. Levéltárunk szakigazgatási ha-
tásköre az öt község területén 678 iratképz ő, illetve iratbirtokos szervre, 
szervezetre terjed ki. Köztársasági utasítás szabja meg, hogy a szervek 
és szervezetek bizonyos csoportjait hány évenként kell bejárni: a ható-
sági irattárakat például évente, a vállalataikat 2-4 évenként kell ellen-
őrizni, s ez évente 200-210 kiszállást jelent Horgostól Nádaljig. Ezen 
szakigazgatási hatáskörben végzend ő  munka nagyon fontosa most és a 
közelmúltban keletkezett, néhány évtized múlva levéltárivá ér ő  irat-
anyag megvédése, biztos meg őrzése szempontjából, de mivel a levéltár 
a kiszélesített hatáskörhöz és bokrosodó új feladatokhoz munkaer ő t, 
illetve pénzt nem kapott, bármennyit is kilincselt a községi m űvelődési 
közösségek aj taj án, a rendelkezésére álló munkaer őt volt kénytelen át-
csoportosítani a közm űvelődési és más levéltári bels ő  munkák rovására. 
igy az utóbbi években lényegesen csökkent a levéltár által korábban 
végzett és a művelődési közösségek által is súlypontozott közm űvelődési 
és történeti-ismeretterjeszt ő  tevékenység. És bármennyire is rebellis 
gondolat, ki kell mondani, hogy ez így is van rendjén: a levéltár els őd-
leges feladata a műemlék-jellegű  írott anyag szakszer ű , biztonságos és 
tartós meg őrzése, s ha ezt a feladatot minden tekintetben kielégít ően el 
tudja látni, jöhet a következ ő  feladat: a levéltári anyag feltárása. Ebben 
is módszeresen, lépésr ől lépésre kell haladni: el őbb fondjegyzéket kell 
készíteni a levéltárban őrzött fondok legfontosabb adataival — név, év-
kör, mennyiség —, majd levéltári kalauzt, azaz egy olyan részletesebb 
tájékoztatót, amelyb ől az érdeklődő  kutató megismeri a szaknyelven 
fondnak nevezett irategyüttest, és eldönti, hogy érdemes-e abban kutatni 
vagy sem, van-e abban ő t érdeklő  irat, illetőleg adat, vagy nincs. Ezt a 
munkát végzi most levéltárunk a rendezés mellett. Mivel levéltárunk 
kalauzát már 1972-ben kiadtuk, most egy-egy fond teljes raktári jegyzé-
kének elkészítésén dolgozunk. Ez szakfeladat, levéltári feladat. Ha ezen 
túl még futja er őnkből ;  akkor természetesen a népm űvelésből is kivesz-
szük részünket: kiállítást rendezünk, de nem olyan anyagból, amelyet 
korábban másutt szereztünk be, hanem els ősorban saját anyagunkból; 
előadást is tartunk, de ismét nem általános történeti tematikával, hanem 
helytörténetb ől, településeink történetéb ől. Ez a tevékenység azonban 
csak jelentéktelen része lehet a levéltári munkának mindaddig, míg a 
fontosabb feladatok ellátására sincs elég munkaer ő , illetve pénz. 

Végül azt is figyelembe kell venni a zentai levéltár m űvelődési szerepe 
mérlegelésénél, hogy regionális, községközi intézmény és feladatai min-
den alapító községgel szemben azonosak; a székhelyb ől eleve adódó el ő-
nyökön túl Zentának is azt kell nyújtania, amit nyújthat Kanizsának, 
Adának, Becsének és Szenttamásnak egyaránt. A levéltár minden köz-
ségben ösztönzi és támogatja a helytörténeti kutatást, a munkásmozgal-
mi anyag gyűjtését, a fiatal történészek iskolai köreit. A levéltár szak-
tanácsát gyakorta igénylik községi hagyományápoló bizottságok, m űem- 
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lék-építő , utcanév-adó és egyéb munkacsoportok. A levéltár jelen van a 
napi- és hetilapokban, rádióban és televízióban, „kanalas" a vajdasági 
könyvkiadásban, munkájáról magyar és szerbhorvát nyelven ad évente 
egyszer részletes adatgazdag jelentést; egyetlen levéltár Vajdaság-
ban, amely két nyelven is ad ki anyagából bizonylatot a fél 
kívansága szerint (mellékesen: évente 800-900 bizonylatot ad ki); 
dolgozói szakdolgozatai révén képviselve van a levéltári hazai 
szakirodalomban. A levéltár jellegéhez híven, túln őtte a községi határo-
kat, mint ahogy a begy űjtött levéltári anyag mennyisége is „kin őtte" a 
tornyot: helyiségr ől, épületről gondoskodni parancsoló szükség, s ehhez 
az alapító községek és a tartomány összefogása szükséges. Még ma. 

Zentán, 1975. június 14-én 

788 



HID IRODALMI, M17VESZETI ES TARSADALOMTUDOMANYI  FO 

LYOIRAT. — 1975. JÚLIUS—AUGUSZTUS — KIADJA A F ŐRUM  

LAP- ES KCENYVKIADO VÁLLALAT. — SZERKESZTbSEG ES KI- 

ADбHIVATAL: NÖVI SAD, VOJVODA MIŠI Č  1. -- SZERKESZTb- 

SEGI FOGADOORAK: MINDENNAP 10-TOL 12 ORAIG. — KÉZ- 
IRATOKAT NEM bRZVNK MEG ES NEM KÜLDÜNK VISSZA.  
— ELŐFIZETHETb A 65700-601-196-OS FOLYOSZAMLARA; EL б- 
FIZETESKOR KÉRJÜK FELTÜNTETNI A HID NEVET. — ELb- 
FIZETESI DIJ BELFÚLDZ$N EGY EVRE 50.—, FEL EVRE 25.—,  
EGYES SZAM ARA 5.—, DINÁR, KÜLFtјLDRE EGY EVRE  100.—, 

FEL EVRE 50.—, DINAR; KüLрбLDÚN EGY EVRE 6.—, DOLLÁR,  
FEL EVRE 3.—, DOLLÁR. — KÉSZÜLT A FŐRUM NYOMDAJA- 

BAN ÚJVIDÉKEN. — 1975. OKTOBEft 10.  












