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Sokszor és sok embertől hallottam, hogy őt bizony nem érdekli 
a politika, kivált az úgynevezett nagy- vagy világpolitika, hisz egy
részt a politikusok mindig hazudnak hivatalból, másrészt az egysze
rű ember úgyis tehetetlen. Mire való hát foglalkozni vele? A mi 
háborús nemzedékünknek azonban más a tapasztalata, no, a tehe
tetlenséget illetően, nem, de az odafigyelés szükségességét illetően 
igen. Az én életembe például, részben pedig a pályám alakulásába is 
többször folyt bele döntően a nagypolitika.

Először a háború. Ha például a debreceni tankcsatára 1944-ben, 
mondjuk, fél évvel később kerül sor, biztosan megkezdtem volna 
Debrecenben egyetemi tanulmányaimat. Más kérdés, hogy befejez
hettem volna-e, vagy a nyilas mozgósítás valahova nyugatra sodort 
volna, mint nem egy volt osztálytársamat, esetleg a Szovjetunióba 
vittek volna „hadifogolyként”, mint szintén nem egy korombelit. 
Mindenesetre 1944 nyarán felvételt nyertem a debreceni egyetem 
bölcsészkarára, bár a városnak akkor még a színét sem láttam, de az 
egyetemi felvételi vizsgát akkor még nem találták ki, s a felvételhez 
elegendő volt Ágoston püspök úr néhány ajánló levele és az érettsé
gi bizonyítványom. (Ez különben örökre oda is veszett.) Mivel 
azonban nagy figyelemmel kísértük naponta a hadi eseményeket, s 
abból egészen egyértelmű volt, hogy 1944 őszén Debrecenben alig
ha kezdődnek meg az egyetemi előadások, itthon maradtam.

1948 tavaszán „elintézett dolog” volt, hogy a főiskola elvégzése 
után ősszel Budapesten folytatom, azaz fejezem be egyetemi tanul



mányaimat. Erre viszont kerek tizenkét esztendőt kellett várnom, 
mert 1948-ban, a diplomavizsga-sorozat kellős közepén közzétették 
a Kommunista Pártok Tájékoztató Irodájának ma már hírhedt, 
Jugoszláviát elítélő határozatát. Ha ez fél évvel később következik 
be, éppen Pesten ér, mint az 1944-es tankcsata Debrecenben. így 
megint itthon maradtam.

Az újvidéki Pedagógiai Főiskolára is szinte véletlenül kerültem, s 
így a magyar szakra is, noha már 1944-ben ezt a szakot választottam.

Mivel 1946-ban a bátyám halála miatt valószínűleg félévet vagy 
évet vesztettem volna, kiiratkoztam a zágrábi egyetemről. (1945 
őszén orosz, horvát és angol szakra iratkoztam.) 1946 őszén beirat
koztam a belgrádi egyetemre, már nem is emlékszem, mely szakra, 
mert a fő célom az volt, hogy jogot nyerjek a katonai szolgálat 
további halasztására. Éppen a fenti ügy intézése után utaztam haza
felé, s a Stara Pazova-i vasútállomáson az én fülkémbe szállt fel a 
Kék család -  Zsiga bácsi, Erzsi néni és a gyerekek. Ők szlovéniai 
nyaralásról voltak hazatérőben. Valójában itt, a Belgrád-Szabadka 
közötti gyorsvonat Stara Pazova-Újvidék szakaszán dőlt el végérvé
nyesen, hogy magyar szakos tanár leszek. Zsiga bácsi -  ekkor már 
nem tiszteletes úr, hanem a Magyar Szó fő- és felelős szerkesztője, a 
Kultúrszövetség legbefolyásosabb vezetője, egyszóval az új rendszer 
első számú magyar vezető személyisége -  arról győzögetett és 
győzött meg, hogy ez év őszén, tehát hamarosan Újvidéken a Peda
gógiai Főiskola éppen ilyen fiatalok számára nyílik meg, mint én. 
Bizonyára beszélt az égető magyar pedagógushiányról, a biztos el
helyezkedésről is, de engem aligha volt könnyű meggyőzni. Ma már 
úgy emlékszem vissza, hogy 1944 nyara, a gimnáziumi érettségi óta 
szinte rögeszmésen igyekeztem az egyetemre. Ifjúsági vezetőként 
(1945) is telebeszéltem a fejét mindenkinek arról, hogy egyetemre 
akarok menni, kezdve a járási vezetőségtől a kerületin keresztül a 
tartományiig, sőt Rato Dugonjićig, a SKOJ (Savez komunističke 
omladine Jugoslavije -  Jugoszlávia Kommunista Ifjúsági Szövetsé
ge) és az USAOJ (Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugosla
vije -  Jugoszlávia Antifasiszta Ifjúsági Szövetsége) akkori főtitkárá
ig. Ilyen ellenvetés miatt nyugtathatott, bátoríthatott Zsiga bácsi a 
következőkkel: „Nézd, elvégzed a főiskolát, aztán ösztöndíjjal Pest
re megy tovább tanulni az egyetemen.” Zsiga bácsi szavait pedig 
akkor komolyan lehetett s kellett venni. Igaz ugyan, hogy a jugo



szláv-magyar államközi kapcsolatok inkább még csak ígéretesek 
voltak, mint szorosak, de jól tudtuk (!), hogy ez csak azért van és 
addig lesz, míg ott holmiféle koalíciós kormányzás van, s amíg ott is 
át nem veszik a hatalmat a kommunisták. Hogy ez valóban be is 
következett, annak bizonyságául elég Tito diadalmas magyarországi 
baráti látogatását említeni, amelyre 1947-ben került sor. És hogy 
Zsiga bácsi szavainak tökéletesen hitelt lehetett adni, arról 1948 
tavaszán győződtem meg, amikor B. Szabó György főiskolai egyete
mi tanár, immár barátom szinte hivatalosan közölte velem: „Gye
rek, úgy készülj, hogy ha megszerzed a diplomát, ősszel Pestre 
megyünk egyetemre. Ez tartományi határozat, Löbl bácsi mondta.” 
(Löbl Árpád, írói nevén Lőrinc Péter akkor a főiskola professzora 
és valami magas rangú tartományi oktatásügyi szakfelügyelő volt.) 
Gyurka barátom azonban mindjárt hozzátette: „Neked nyelvészetet 
kell tanulnod, én megyek irodalomra.”

Ha most visszaemlékszem arra, hogy 1945 tavaszán majdnem 
kimentem a Szovjetunióba mezőgazdasági egyetemre, most meg 
vállaltam, hogy nyelvészetet tanulok, holott az irodalom s az iroda
lomtörténet érdekelt, akkor igazán nem indokolatlan egyetem-má- 
niáról beszélnem. Agronómia, magyar-orosz-horvát-angol nyelvé
szet? Mindegy, fő, hogy egyetem legyen.

Megszületett azonban a Tájékoztató Iroda (T. I.) határozata, s 
egy csapásra megoldotta a dilemmámat. Teljes szövegét a magyar 
rádió déli adásában szinte döbbentem hallgattam, s első reagálásom 
ez volt: a budapesti tanulmányútnak lőttek!

Aztán siettem az ifjúsági Tartományi Bizottságba (TB), a SKOJ 
és USAOJ tartományi vezetőségébe tájékozódni. Miután Bandit 
megtaláltam, kiderült, hogy semmit sem tudnak (az előzményekről 
persze tudtak, s bizalmasan nekem is beszélt Bandi a „nézeteltéré
sekről” már egy hónappal korábban), s ahelyett, hogy tájékozódtam 
volna, én tájékoztattam némely részletekről a TB-tagokat.

1. EGYETEM-MÁNIA

Mint ifjúsági vezető minden följebbvalómnak valósággal telebe
széltem a fejét azzal, hogy én az első adódó alkalommal, azaz amint 
megnyílnak az egyetemek, folytatni kívánom a tanulmányaimat. Jól



tudta ezt Sonja is, az ifjúsági szervezet szabadkai körzeti titkárnője 
is. Valamikor 1945 márciusában vagy áprilisában így kezdte a tele
fonbeszélgetést: „Hallod-e, még mindig annyira odavagy az egyete
mért?” Miután igennel válaszoltam, így folytatta: „Mehetsz a Szov
jetunióba, de csak mezőgazdasági vagy állatorvosi szak között vá
laszthatsz, mert Vajdaságnak ilyen szakemberekre lesz szüksége.” 
Rávágtam, hogy mezőgazdasági! Sonja azzal zárta a beszélgetést, 
hogy máris kezdhetek készülődni, mert nyolc-tíz napon belül uta
zom, s azzal is számoljak, hogy legfeljebb évente egyszer jöhetek 
haza. Azt is elmondta, hogy az egész kerületből -  ez három nagy 
kiterjedésű járást (Szabadka, Zenta, Topolya) foglalt magában -  
kettőnket ért ez a nagy kitüntetés, s meg is nevezte a páromat, a 
körzeti pártbizottság egyik tagját.

Vajon magyarázatra szorul-e ennyi idő után, hogy szinte gondol
kodás nélkül igent mondtam mind a Szovjetunióra, mind az agro- 
nómiára? A legrövidebb magyarázat akkori politikai funkcióm. Az 
USAOJ járási bizottságának titkára voltam, de egy személyben a 
SKOJ titkára is. Ezekben az első években ugyanis a párt és a népf
ront, illetőleg a SKOJ és az USAOJ szervezeti sémája teljesen 
azonos volt. A népfront és az ifjúsági „tömegszervezet” vezetői 
kommunisták, illetőleg ifjúkommunisták voltak, s csak mutatóba, 
dísznek akadt a tömegszervezet vezetőségében egy-egy pártonkívü- 
li. Ebben a funkcióban egy ilyen kitüntető ajánlatot csak lelkesedés
sel lehetett fogadni.

Más kérdés viszont, hogy a fölöttem álló politikai fórumok és 
vezetők hogyan tekintettek arra, hogy én csak átmenetinek tartot
tam, vallottam e politizálást, s egyáltalán nem titkoltam, hogy csak 
addig csinálom, amíg különben sem tanulhatnék, hanem katonás
kodnék, mégpedig a fronton. Talán egyszerűen csak tudomásul vet
ték. S hogy mennyire igazam volt! Nemcsak hogy nem vittek el a 
frontra, mint minden korombelit, de később sem kellett bevonul
nom. Valamikor 1948-ban vagy 1949-ben ugyanis megjelent egy 
rendelet, melynek értelmében az ilyen „pártszolgálatot” frontszol
gálatnak ismerték el, s kétszeresen számították. így 1950-ben -  
anélkül, hogy egyetlen napig is katona lettem volna, hogy fegyver 
lett volna a kezemben -  katonakönyvet kaptam, s abban az áll, hogy 
több mint tizenhárom hónapot voltam „harcos”. Mivel pedig az 
érettségizett sorkötelesek szolgálati ideje tizenkét hónap volt, így,



de iure „leszolgáltam” a katonaidőt. Később még a harcosok szerve
zetébe is felvettek, s fizettem is rendszeresen a tagdíjat anélkül, 
hogy egyetlen gyűlésükön is megjelentem volna.

A háború utáni első négy év során, 1945 és 1949 között valami
féle párt- vagy káderbizottsági határozatra kétszer mondtam igent, 
kétszer nemet, egy válaszadást meg elblicceltem. A két igen kárba 
veszett, az egyik nemei jól „megúsztam” a „bliccelés” és a második 
nem miatt azonban valóságos vesszőfutásban lett részem.

A szovjetunióbeli tanulmányúiról az említett telefonbeszélgetés 
után soha többé szó nem esett. így veszett tehát kárba az első igen. 
Mint később megtudtam, akkor, 1945-ben csak tisztjelöltek mentek 
Jugoszláviából Moszkvába katonai Akadémiára, s bizony 1948-ban 
nehéz választás elé kerültek. Némelyek hazajöttek, de bizalom nem 
volt irántuk, hisz a sztálini rendszer bizonyára indoktrinálta őket. 
Nem kevesen ott maradtak, vállalva a teljes kiszolgáltatottságot, 
ami minden emigráció sorsa.

Amit ,4 fordulat forgatagában záró fejezetében elmondtam, 1945 
őszén Bandi barátom egyetlen telefonbeszélgetés során „leváltott” 
járási ifjúsági-vezetői funkciómból, s Újvidékre rendelt -  azonnali 
hatállyal! -  az Ifjúság Szava hetilap szerkesztőségébe. „Értsd meg
mondta - , nyakunkon a választás (az első háború utáni képviselővá
lasztás), s káderhiánnyal küzdünk.” Másnap reggel már a szer
kesztőségben voltam. Bandi a tartományi SKOJ-bizottság tagjaként 
felelt a lapért, s szállásom is nála volt egy rekvirált albérleti szobá
ban.

Valamikor a nyár vége felé egyszer meghagyta Bandi, hogy dél
után legyek a szerkesztőségben (ez egy épületben volt a TB-vel), 
mert a bizottság ülésének napirendjén lesz az ifjúság Szava, s vele 
kapcsolatban rólam is szó lesz. Ha ez sorra kerül, beszólítanak. 
Nem tudom már, mennyi ideig üldögéltem a szerkesztőségben, ami
kor értem jöttek, kitártak előttem egy kétszárnyú ajtót, az üléste
remben pedig, ahova beinvitáltak, ott ült velem szemben az egész 
tartományi SKOJ-bizottság. Óriási -  nem is csak politikai -  hatal
mat képviselt ez a testület akkor, s tagjainak többsége nem sokkal 
ezután komoly tartományi, köztársasági, sőt országos politikai 
funkcióba került. Ez is magától értetődő volt abban a bolsevik 
rendszerben, hisz a SKOJ egyik fő feladata -  az ifjúság vezetése



mellett -  az volt, hogy kádereket képezzen a pártvezetés) számára.
Az elnöklő, emlékezetem szerint Stevan Doronjski, röviden kö

zölte velem, hogy Gvozden Andrija (Eisler András) főszerkesztőt 
meneszteni kénytelenek, s nekem egy hónapi időt adnak a lapszer- 
kesztés-irányítás technikai tudnivalóinak elsajátítására, s aztán át 
kell vennem a főszerkesztői teendőket. Gvozden valóban hibát kö
vetett el(!), kettőt is: Pesten jártában a Magyar Rádióban nyilatko
zott -  felhatalmazás nélkül! -  a USAOJ nevében, sőt interjút készí
tett Nagy Ferenc miniszterelnökkel!

Nagyon meglepett az ajánlat. Máig csodálkozom rajta, hogy 
Bandi nemhogy nem készített fel erre, de egy árva szót nem szólt 
arról, miért kell ott lennem, s miről lesz szó, holott még nála is 
laktam albérleti vagy „foglalt” lakásában. Lényegében persze nemet 
mondtam, de nem ilyen röviden és egyszerűen. Először is arra hivat
koztam, hogy Bandival csak a választási előkészületek idejére 
egyeztünk meg a lejövetelemben, s hozzátettem, hogy újságírói am
bícióim egyáltalán nincsenek, csak tovább szeretnék tanulni. Hivat
kozhattam az ifjúsági szervezet országos főtitkárára, Rato Dugo- 
njićra -  az ifjúság Titójának tartottuk! - , aki egy szűk körű ún. 
tanácskozáson kimondta: elég volt a túl népes hivatásos ifjúsági 
vezetőségekből, aki paraszt, fogja meg az eke szarvát, aki szakmát 
tanult, menjen a műhelybe, a gyárba, aki pedig félbehagyta, folytas
sa a tanulmányait! (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a hivatásos 
nem jelentette azt, hogy az illető fizetést kapott, ezt még az akkori 
új Jugoszláviában nem találták ki, de ellátást kapott valamelyik 
ingyen menzán, kollektív lakásban stb. S hogy Rato szava országos 
érvényű direktíva volt, az is magától értetődő. Végrehajtása pedig 
úgy játszódott le, hogy minden párt- és ifjúsági vezető állást, vezető 
beosztást kapott a községben, járásban, s majd fizetést is. Ekkor lett 
igen sok félírástudó hivatalnok.)

Ma már magam is hihetetlennek tartom, hogy egy ilyen nagy 
hatalmú testület a totalitárius rezsim legelső, legmerevebb szaka
szában elfogadta érveimet. Nemhogy megfeddtek volna renitens 
magatartásom miatt, hanem a választások elmúltával kitűnő politi
kai minősítést ("karakterisztikát”) kaptam, s azzal mentem Zágráb
ba beiratkozni az egyetemre. Ott pedig ez a papír minden ajtót 
megnyitott előttem: azonnal felvételt nyertem a bölcsészkarra



(orosz, horvát, angol szakra), ösztöndíjat kaptam és ingyenes ellá
tást az egyetemistaotthonban.

Miért is mentem Zágrábba, oly messzire, holott Belgrád egy 
kőhajításnyira van Újvidéktől? Először is, ennek itt hagyománya 
volt. A két háború között a bácskai, bánáti magyarok többsége nem 
Belgrádban, hanem Zágrábban járt egyetemre. Emellett a Dujmo- 
vić orvoscsaláddal, akik 1941-ig laktak a szülőfalumban, a háború 
alatt is tartottuk a baráti kapcsolatot. 1945-ben a család Vrpoljén 
élt, Horvátországban. Talán egy hónappal azelőtt, hogy megváltam 
volna az Ifjúság Szavától, elutaztam Vrpoljéra (a Vinkovci-Zágráb 
vasútvonal mentén terül el a falu), s ott a család eligazított Zágráb
ba, Zdravko fiukhoz. Ő aztán pontosan tudta, hol kell az Újvidékről 
magammal hozott papírt felmutatni. Gondolom, ebben a dologban 
két nagy segítségem volt: Bandinak nyilván a papír kiadásában és 
megfogalmazásában volt szerepe, Zdravkónak pedig a zágrábi el
igazításban.

Bizonyára semmi különös nincsen abban, hogy életem és pályám 
során számos esetben kerültem a választás dilemmája elé: igent vagy 
nemet mondjak-e, s mi következik egyikből vagy másikból. Némely 
kiélezett helyzetben, mint később megtapasztaltam, ez a választás, 
különösen a nemleges válasz, nem is volt veszélytelen. Lejegyzésre 
pedig talán azért érdemes, mert a sztálini bolsevik módszerek jugo
szláviai változatát jellemzi az után is, hogy Tito látványosan szakí
tott Sztálinnal, s a különutas kommunista vezér szerepét játszotta a 
világ előtt.

2. MÉG EGY NEM ÉS EGY KÁRBA VESZETT IGEN

Tanári pályám igen ígéretesen indult. Mondhatnám, egynapos 
diplomával a zsebemben már tanítottam a tanítói C tanfolyamon. E 
tanfolyamot, talán három évvel korábban, olyanok számára szervez
ték, akik a középiskola alsó négy osztályát (gimnáziumot vagy pol
gárit) végezték. Egy rövid nyári tanfolyam után tanítani kezdtek, s 
nyaranta újabb tanfolyamokon vettek részt. A mostani volt e tanfo
lyamok sorában az utolsó, s utána képesítő vizsga következett. 
Ezért a tanári kart az akkor legtekintélyesebb magyar pedagógusok



ból válogatták össze. Elég, ha Szűcs Vilmost említem, aki ősztől 
már a szabadkai tanítóképző igazgatója, később egyetemi tanár lett; 
B. Szabó György főiskolai professzort és Mirnics József egyetemi 
tanárt, majd akadémikust. Az egyetlen kezdő én voltam, s ki tudja, 
milyen kritérium szerint kerültem ide -  szerbhorvát nyelvet taníta
ni. Magyar nyelvet és irodalmat természetesen B. Szabó György 
tanított. Tény viszont, hogy szombaton a késő délutáni órákban volt 
az utolsó diplomavizsgám, szerbhorvát nyelvből, hétfőn reggel hat 
órakor már a „katedrán” álltam, s az első padsorban ott láttam Nagy 
Mária főiskolai évfolyamtársnőm édesanyját!

Az őszi tanévkezdéskor már a szabadkai tanítóképzőben folytat
tam a pályát, de most már magyar szakosként. Itt meg egy gyermek
kori pajtásomat találtam a padsorban, akivel a szó szoros értelmé
ben együtt nőttünk fel. Meg kell jegyeznem, hogy a főiskolai vég
zettség az érvényes törvények szerint az általános (vagy elemi) isko
la felső osztályaiban való tanításra jogosított fel. De a súlyos magyar 
pedagógushiány következtében ugye... Csakhogy ekkor Szabadkán 
három egyetemi végzettségű magyar szakos tanár dolgozott, s mind
hárman a gimnáziumban, míg a tanítóképzőben eladdig képesítés 
nélküli pedagógusok tanították a magyart. Holott ez a tanítóképző 
mint káderképző intézmény kivételes fontosságúnak számított, hisz 
nevelőket nevelt, képezett, s ezért nem városi, hanem tartományi 
felügyelet alatt állt. Igaz, akkoriban a párttagság sokkal többet je
lentett, mint az oklevél, csakhogy a tanítóképzőben tanító képesítés 
nélküli magyar tanárok sem voltak (mind) párttagok. Ki érti ezt ma 
már?

Nyilván csak a párttagságomnál fogva „választottak meg” már az 
első összejövetelen a város magyar tanárait összefogó úgynevezett 
szakaktíva vezetőjének. Nem volt ugyan ennek a pozíciónak semmi
lyen elöljárói, hatalmi jogköre, de valami rangot, tekintélyt jelen
tett, s elvileg azt kellett volna jelentenie, hogy a vezető az illető 
tantárgy legjobb ismerője, tehát szaktekintély. S az aktíva tagjai 
között ott ült például dr. Balázs Piri Aladár tanár úr is, aki négy 
évvel előbb magyartanárom volt, nála érettségiztem. Itt ült még két 
egyetemi végzettségű kolléganő is. Hogy ők mint mosolyogtak ma
gukban nem tudhatom, de hogy bennem nagy adag szorongás volt, 
az érthető.



Nyilvánvaló, hogy e tanár kollégák elótt éppúgy, mint tanítóje
lölt diákjaim előtt legfőképpen azzal imponáltam, hogy az iroda
lomtanításban a „marxista szemléletet” érvényesítettem, már azt a 
keveset, amit ebből a főiskolán -  B. Szabó György és Löbl Árpád 
közvetítésével, illetőleg olvasmányaimból -  hamarjában elsajátít
hattam. Vonzó volt a módszer újdonsága is, de tagadhatatlan, hogy 
valódi súlyát a mögötte álló hatalmi rendszer, a párt mindenhatósá
ga adta meg. így történhetett, hogy a Szuboticai írók Klubjában is 
előadást tartottam a marxista esztétikáról, s érdeklődő hallgatóim 
között ott ült Laták István régi Hidas, a kommunista Mayer Ottmár 
közvetlen munkatársa, az igen művelt író Lévay Endre, a Sárga 
Házat és Don-vidéket megjárt Lukács Gyula, Csépe Imre és Zákány 
Antal költők stb.

Ebben az aktivitásban teljesen kiéltem magam, mindenekelőtt 
az iskolában. Pedig kezdetben tele voltam szorongással, mert tisztá
ban voltam vele, hogy milyen könnyű poggyásszal indultam el a 
főiskoláról, itt pedig úgyszólván felnőtt hallgatóság fogadott nem is 
csekély bizalmatlansággal. Órák után szinte nem engedtek be a 
tanáriba, hanem kérdésekkel ostromoltak. Szerepe volt ebben a 
kíváncsiságnak, de annak a szándéknak is, hogy rajtakapják a le
gényt. Mint a diákokat mindig, az enyémeket is elsősorban az élő 
irodalom érdekelte, például a népiesek. Én meg éppen ezen a tala
jon mozogtam a legotthonosabban, s tájékozottságommal könnyen 
diadalmaskodtam a döntő ütközetben. Irodalomtörténeti ismerete
im hézagait pedig éjt nappallá tevő munkával igyekeztem kitölteni.

Egyetlen iskolaév telt el ilyen lázas aktivitásban, amely termé
szetszerűen tervekben, álmokban, elképzelésekben volt igazán gaz
dag, nem eredményekben. Épp hazafelé tartottam, nyár végén egy 
szerbiai üdülőtáborból a gyerekekkel, hogy folytassam a megkez
dett munkát. Két barátom újságolta a vonatban, akik Újvidéken 
szálltak fel, hogy én vagyok a Híd új főszerkesztője! Gratuláltak. 
Előbb a köztünk szokásos ugratásnak véltem az egészet, de a bará
tok, akik épp nemrég végezték el a főiskolát szintén magyar szakon, 
győzögettek: irodalmi berkekben ez már nyílt titok, s én azért nem 
tudhatom, mert egy egész hónapig nem voltam itthon.

Amint lassan hinni kezdtem ezt a képtelenséget, előbb rettene
tes zavar, majd félelem lett úrrá rajtam. Zavar, mert egész Szabad
kára épített életpályám megváltoztatásával, elképzeléseim kénysze



rű feladásának veszélyével fenyegetett. Félelem pedig azért, mert 
pillanatról pillanatra érlelődött bennem az elhatározás, hogy nemet 
mondok, bármi legyen is az ára. A politikai helyzet pedig olyan volt, 
hogy okkal féltem: az ár nagy is lehet.

A vonatban hallott hír igazsága felől nem sokáig maradtam 
kétségben. Talán egy-két nappal hazaérkezésem után már meghí
vást kaptam Újvidékre Olajos Mihálytól. Hogy úgy mondjam, 
„messziről” ismertem. Kisdiák koromban ő is lakott egy időben 
Keck Zsigáéknál a református papiakban (katolikus létére), amikor 
nagydiák korában „napokat evett”. Tudtam, hogy jelenleg a Híd 
főszerkesztője, de ahogy Rehákkal és több társukkal a Zsiga-féle 
garnitúra helyére álltak, azt én nem tudtam magamban megemész
teni. Nem tartottam tehát kívánatos tárgyaló partnernek.

A megbeszélt időben azért megjelentem Újvidéken, s Misa a 
Magyar Szó (Jovan Đorđević utcai) egyik irodájába invitált. Jó negy
ven éve ennek, de ha szavaira nem is, bevezető monológjának a 
lényegére pontosan visszaemlékszem. A PK (ez a Pokrajinski komi- 
tet, azaz Tartományi Pártbizottság közhasználatú rövidítése volt) -  
kezdte -  most (következett az ülés dátuma, napja) tárgyalt először 
kulturális kérdésekről, ezen belül a magyar kultúra kérdéseiről, 
többek közt a Hídról, és úgy határozott, hogy te leszel a folyóirat 
főszerkesztője. Röviddel később még hozzátette: ezzel együtt jár, 
hogy mivel közelednek a választások, jelölni fognak országgyűlési 
képviselőnek, s bizonyára meg is választanak. Hogy valamilyen to
vábbi részletek szóba kerültek-e, hogy Misa e hosszú, szónoklatsze
rű bevezetője után mikor jutottam szóhoz, már nem tudom. E 
szavak azonban úgy hangzottak, mint megmásíthatatlan tény, elha
tározás kinyilatkoztatása, ahol vitának helye nincs. Nemcsak Misa 
saját egyéni stílusára volt ez jellemző akkoriban, hanem a párton 
belüli kérdések intézésének módjára általában.

Nem is szegültem szembe egyenesen, hanem mentegetődztem, 
szabadkoztam: fiatal vagyok, tapasztalatlan, nagyon szeretek taníta
ni, de még rengeteget kell olvasnom, tanulnom, mert ennek még a 
legelején tartok. Hogy meddig tartott e kölcsönös győzködés, vol- 
tak-e kemény szavak, burkolt fenyegetések, nem emlékszem, de 
mindketten megmaradtunk eredeti álláspontunk mellett. Misa 
erőltette, hogy folytassuk a beszélgetést, gondolkodjam a dologról. 
Én ugyan ezt teljesen értelmetlennek tartottam, de mégis ezzel



váltunk el. Hogy hány ilyen beszélgetés volt, ma már nem tudom, de 
hogy semmire sem jutottunk, az bizonyos. A magam részéről bele is 
fáradtam, s Misa utolsó hívására egyszerűen nem reagáltam.

Nem sokkal ezután hivatalos távirat érkezett a munkahelyemre 
a tartományi oktatásügyi főhatóságtól. Meghatározott időpontban 
a főnöknél (poverenik za prosvetu, azaz művelődésügyi megbízott) 
kellett jelentkeznem. Mivel a jelzett időpontnál valamivel koráb
ban érkeztem a „fehér ház”-ba, azaz a tartományi kormánypalotába, 
egyenest Jánosi Gáborhoz mentem. Ő volt ekkor a nemzetiségi 
iskolák valamiféle oktatási főszakfelügyelője. Életem első érettségi 
biztosa volt (1949 nyarán a tanítóképzőben), s akkor valahogy 
összebarátkoztunk. Miután elmondta, hogy tud a jövetelemről s a 
megbeszélésen is jelen lesz, azt is közölte, hogy a beszélgetés 
(„meggyőzés”) tárgya ugyanaz lesz, mint Olajosnál volt. Ekkora 
meglepetést! A párthatározatot most hatósági, hivatali úton pró
bálják érvényesíteni? Azzal ugyan számoltam, hogy a beszélgetés 
valamilyen formában folytatása lesz a Misával folytatott tárgyalás
nak, illetőleg kapcsolódik hozzá valahogyan, de más ajánlatot vár
tam. Mindenesetre valamit az oktatás vonalán. Gábor barátom bi
zalmasan sietett közölni, hogy Božo, a főnök tarsolyában, tartalék
ban van egy olyan ajánlat is. De csak arra az esetre, ha if/tf-ügyben ő 
sem jut velem dűlőre. Határozat született ugyanis arról, hogy alkal
maznak tartományi hatáskörű magyar szakos szakfelügyelőt, s ezt 
az állást nekem fogják felkínálni. Nyomban visszakérdeztem: tehát 
csak az a fontos, hogy Szabadkáról elmenjek? „Nem -  mondta 
határozottan Gábor. -  Fontos, hogy Újvidékre jöjj.”

A Boiónál (ha jól emlékszem, Karadžinović volt a vezetékneve) 
lefolyt beszélgetésre csak homályosan emlékszem. Órákig folyt a 
győzködés a Híddal kapcsolatban, mígnem elővette a talonban tar
tott ajánlatot. Ezt ellenvetés nélkül elfogadtam, s azzal váltunk el, 
hogy legyek készenlétben, mert rövidesen végzést kapok az áthelye
zésről. Közölhetem ezt a tanítóképzőben is.

Hadd jegyezzem meg, hogy Božo, ha burkoltan is, utalt a „hely
zet” komolyságára, a Tájékoztató Iroda határozata után előállt po
litikai helyzetre, a jugoszláv pártvonal melletti kiállás szükségessé
gére. Ez is csak azért érdemel említést, mert nem sokkal e beszélge
tés után hírét vettem, hogy Bož0t mint T. I. hívét „elvitték”. Hogy 
mi lehetett a bűne, sohasem tudtam meg, mint ahogy másokról sem



lehetett ezt megtudni. Csak hallottuk, hogy ez vagy az eltűnt, eset
leg észrevettük, hogy valamely testületből kimaradt, s aztán évek 
múlva találkoztunk vele. Bírósági tárgyalás, ítélet csak néhány egé
szen magas rangú vezetőnek járt ki.

Időközben a tanári karban is köztudottá vált, hogy engem Újvi
dékre csábítanak. Nem láttam különös okát annak, hogy titkoljam 
kartársaim előtt az újvidéki tárgyalásokat, Igazgatómnak, Szűcs 
Vilmosnak meg már azért is el kellett mondanom, mert mindannyi
szor szabad napot kellett kérnem, ahányszor csak elutaztam. Mikor 
pedig a főbizottságban (röviden így hívtuk a tartományi kormányt) 
folytatott utolsó megbeszélésről Szabadkára érkeztem, az állomá
son nem kis meglepetésemre a tantestület több tagja, csaknem fele 
várt, élén az igazgatóval. Vilmos bácsi egyetlen pillantásra leolvasta 
arcomról az eredményt: „Szóval, beadtad a derekad?” -  kérdezte. 
Igen, válaszoltam leverten és fáradtan a több órányi ideológiai bok- 
szolódástól.

Az áthelyezésről-kinevezésről szóló végzést azonban soha nem 
kaptam meg! De Božo és Gábor nem a levegőbe beszélt, amikor a 
szakfelügyelői munkahelyről szólt. Ezt létre is hozták, mégpedig 
úgy, ahogy akkoriban az ilyesmit szokás volt intézni. Sárosi Károly 
kollégám épphogy elkezdett tanítani Zentán, ahol szeretett is, ám 
átvezényelték a szóban forgó munkahelyre Újvidékre. Gellér Tibor 
meg Újvidéken kezdett el dolgozni ugyanakkor, s szeretett itt, őt 
Zentára helyezték. Hallottam olyan mendemondát is, hogy Misa 
azért kívánt szabadulni a Hídtól, mert a napilap főszerkesztői helyé
re áhítozott. Sosem bizonyosodtam meg ennek igazáról. Ellenben 
ekkoriban már tervezhették a Testvériség-Egység Könyvkiadót, 
amelynek hamarosan ő lett az igazgatója.

*

Ezek, hangsúlyozom, merő találgatások. Viszont nem sokkal az 
újvidéki győzögető megbeszélés-sorozat után levelet kaptam Olajos 
Mihálytól, a Híd főszerkesztőjétől, melyben írást kért tőlem a folyó
irat számára. A következő két mondatára szinte szó szerint emlék
szem: Önnek írnia kell, mert ön írni tud! Ez ugye szinte parancsként 
hangzik, s alighanem a mentegetődzéseim során tett ígéretem be
hajtását jelentette. Persze, hogy ígértem az együttműködést, s úgy 
emlékszem még azt is, hogy ha már lesznek publikációim a folyó



iratban, akkor majd szó lehet a szerkesztés vállalásáról is. De hon
nan „tudta” Mihály, hogy tudok írni, hisz ebben én máig sem vagyok 
nagyon biztos. Erről is van valami sejtelmem. Valaki „visszamond
ta”, hogy 1948 nyarán Gyurka barátom (B. Szabó) Újvidék-szerte 
lobogtatta a diplomadolgozatom, büszkélkedve a tanítványával.

Ezt az újabb parancsot jónak láttam teljesíteni, de el sem tudtam 
képzelni, miről írhatnék. Lehet, hogy újabb beszélgetés is volt Mi
hállyal, s e megállapodás eredményeként írtam egy -  legfeljebb 
újságba, de semmi esetre sem folyóiratba való -  cikket A  szuboticai 
írók klubjáról, amely a Híd 1949. évi 12. számban meg is jelent. 
Csak az első mondatot idézem belőle: „Amikor 1948 nyarán Novi- 
szádon megalakult a Vajdasági Kultúregyesületek Szövetsége és 
annak Magyar Osztálya -  aminek folytán Noviszádra helyeződött át 
a vajdasági magyar kultúrélet központja...” Legyen szabad emlékez
tetni rá, hogy a Jugoszláviai Magyar Kultúrszövetség nem sokkal a 
felszabadulás után Szabadkán (!) alakult meg. Itt jelent meg a Híd, s 
itt indult meg a könyvkiadás. A bibliográfiák tanúsága szerint pár
huzamosan jelentek meg Híd-könyvek, amíg mások kiadójaként a 
Szövetség van feltüntetve. Épp e sorok írása közben olvastam Szalai 
Istvánnak, az Újvidéki Rádió magyar szerkesztősége első vezetőjének 
emlékezését, mely szerint „Ami a műszaki felszerelést ületi, az első 
adót Szabadkáról telepítették ide”. Történt pedig ez 1949-ben.

Tehát már 1948 nyarán született valamiféle politikai határozat 
arról, hogy természetes környezetéből, Szabadkáról Újvidékre he
lyeződjön át „a vajdasági magyar kultúrélet központja”. Hogy 
mennyire ösztönösen, mennyire tudatosan, nem tudom, de én való
jában ezzel a koncepcióval kerültem összeütközésbe. Bármily ki
csiny pont voltam is ebben a koncepcióban, jócskán megszenved
tem renitens magatartásom miatt.

Az alábbiakból talán kitetszik, hogy viszonylagos nyugalmam 
csak hatévi vesszőfutás, illetőleg egyféle emigráció után állhatott 
helyre, miután mégiscsak Újvidéken kötöttem ki.

E szembeszegülés okai közül csak néhány lényegesnek látszót 
említek. Nekem Szabadka volt a város, valójában ott nőttem fel, s a 
vágyaim netovábbja volt, hogy ahol 1936-ban csak egyetlen vékony 
ezüst csíkot varrathattam fel a diáksapkámra, s szinte elérhetetlen
nek tűnt, hogy egykor majd négy aranysárgára is jogom lesz, ott én 
valamikor tanár legyek. Ez most teljesült, sőt egy időben abban a



gimnáziumi épületben taníthattam, ahol valamikor tanultam... 
Újvidék teljesen idegen volt a számomra, az is maradt a két főisko
lás év alatt is, sőt az itt eltöltött csaknem fél évszázad után is. Pedig 
azóta megszületett itt a Fórum Lap- és Könyvkiadó a napilappal, 
hetilapokkal, folyóiratokkal, könyvkiadással és -terjesztéssel, a Ma
gyar Tanszék, a Hungarológiai Intézet, a rádió, a televízió (magyar 
szerkesztőséggel), van már magyar színház is. Valóra vált a magyar 
művelődési központ idetelepítése, a magyar értelmiség egyféle kon
centrációja, de itt gyökeret ereszteni nem tudhatott. Itt mindnyájan
-  a „szakmabeliek” -  jövevények vagyunk. S ha jól körülnézünk 
egy-egy irodalmi esten, színházi bemutatón stb., szinte döbbenten 
kell megállapítanunk, hogy mindig, mindenütt ugyanazokat az is
mert arcokat látjuk. Minden rendezvényre csak egy „ház” van, csak 
premierközönség. És azután? Újvidék város magyar kulturális bázi
sa az elmúlt négy évtized alatt ugyanis nem bővült, hanem szűkült. 
A katolikus kör haladó polgári hagyományait ápoló és folytató 
József Attila Művelődési Egyesületet gyorsan és szisztematikusan 
megfojtották, a telepi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület pedig 
máig -  sok hősies erőfeszítés ellenére -  sem tudott a peremvárosi 
magyar munkásság igazi művelődési intézményévé válni.

De hadd térjek még vissza Szabadkára, ahol ezután csaknem két 
esztendő telt el viszonylagos nyugalomban, megfeszített munkában 
s immár házaséletben. Változatlanul kielégített és lekötött a taní
tás, az önképzés, de aktív voltam a már említett írók Klubjában is. 
1951-ben már a könyvkiadásba is belevágtunk: kiadtuk a szabadkai 
költők szerény kis antológiáját Kalászok címen; megválasztottak a 
Népkör népművelési alosztálya vezetőjének s elnökségi tagnak; tar
tottam ott egy rendkívül sikeres Ady-estet -  nem is telt, hanem -  
zsúfolt ház előtt, ami legalább 5-600 főt jelent. S írtam a Hídnak: az 
1950. áprilisi, úgynevezett ifjúsági számban Tolsztoj történetszem
léletéről, majd Arany Toldijáról, első díjat nyertem a /fó/-pályáza- 
ton Tolnai Lajosról írt tanulmányommal és bemutattam a Kalászo
kat -  1951-ben. Nem emlékszem, hogy lett volna valóságos esz
ményképem, de a magam formálta ideál -  az eleven irodalommal is 
foglalkozó, az irodalmi életben is jelen levő irodalomtanár -  való
ságközeibe került.

Hadd emlékeztessek rá, hogy miután minden „elvtársi győzkö- 
dés” (drugarsko ubedivanje) és burkolt fenyegetés ellenére is nemet



mondtam Olajos Mihálynak, majd a stafétabotot átvevő Božo Ka- 
radžinovićnak, az akkori tartományi oktatási főnöknek is, a Híd 
élére Ernyes György csantavéri tanítót állították. Bizonyára pártfel
adatként vállalta (aligha tudta, mit), de alkalmatlansága egyhamar 
kiderült, s menesztették. Az előbb melléje, majd helyére állított 
Majtényi feltehetőleg azt a feladatot kapta, alig néhány évvel a 
szovjet és a jugoszláv kommunista párt látványos szakítása után, 
hogy a jugoszláviai magyar irodalmat a közvetlen pártirányítás, a 
szólamköltészet és a szocreál hínárjából valamivel tisztább vizekre 
kormányozza. Ezért vehette maga mellé segéd- vagy társzer
kesztőnek Fehér Ferencet, az akkor induló új írónemzedék repre
zentánsát. S amint köztudott, a tapasztalt, jó taktikai érzékkel meg
áldott író és a pályakezdő költő jó egyetértése, kölcsönös tisztelete 
eredményeként az új nemzedék nagyobb megrázkódtatások nélkül 
felzárkózhatott az idősebb és középkorú írók mellé, anélkül, hogy 
új hangját és korszerű mondanivalóját fel kellett volna adnia.

Érdekes, de tény, hogy nekem akkor, 1949-ben meg sem fordult 
a fejemben, hogy eredetileg talán nekem szánták ezt a feladatot, 
lévén életkoromnál és irodalomszemléletemnél fogva is közeli ro
konságban e nemzedékkel. Velük szerepeltem 1950-ben az „ifjúsági 
H íd '-bán is: s a „28-asok” mellé csakhamar felsorakoztak a külön
ben fiatalabb írók is, mint Németh István és Major Nándor. A 
felkínált pozíció elutasításában akkor csak két, kizárólag személyes 
indíték vezérelt: nem akartam elhagyni a mindig is áhított pedagó
giai pályát, a szabadkai magyar tanítóképzőt, Szabadkát, ifjú éveim 
városát (ahol már jövendő feleségemet is kiválasztottam, ha ő még 
nem is tudott róla), és semmi esetre sem akartam közéleti-politikai 
pályára lépni (ezzel viszont „fenyegetett” Olajos Mihály), amelyről 
már 1945 őszén, nem vállalva az Ifjúság Szava főszerkesztői tisztsé
gét, végérvényesen letértem.

3. ÁLNYELVTANÍTÁS TÖBB VÁLTOZATBAN

Egy napon, 1951 tavaszán, késő délután, amint beléptem a taná
riba, a telefon mellé tett kagylóra mutattak: téged keresnek. Jelent
keztem. „Ovde UDBA! (Itt az állambiztonsági igazgatóság)”-  hang



zott vészjóslón a vonal túlsó végéről. Az ilyen hangra, azaz bejelent
kezésre akkoriban mindenkiben meghűlt a vér, megállt az ütő. Be
szélőtársam ezután a lehető legnyájasabbra váltott hangon elfog
laltságom felől érdeklődött, azaz hogy mikor tudnám őket fölkeres
ni. Hogy milyen ügyben, azt igazán nem lett volna ildomos, s nem is 
volt szokás megkérdezni. Másnap délelőttre, mondjuk, tíz órára 
beszéltük meg a jelentkezésemet. De hol van az még! Enyhén szól
va, nem volt valami nyugodt az éjszakám, amint másnak sem lett 
volna ilyen „szíves” meghívás után. Bár az égvilágon semmilyen 
bűnömről nem tudtam, de arról igen, hogy ott sokszor olyat is 
tudtak, amit a „vádlott” nemcsak hogy nem tudott, de valóban nem 
követett el.

Másnap természetesen pontosan ott voltam a megbeszélt 
időben. Egy elő- vagy várószobafélébe irányítottak, ahol még néhá- 
nyan üldögéltek, de a jelenlevők cserélődtek. Senki senkihez egyet
len szót nem szólt. Nem tudtam megállapítani, ki lehetett közülük 
udbás, ki pedig berendelt „ügyfél”.

Jó órányi várakozás után egy középkorú férfi szólított a neve
men. A tágas irodában hellyel és cigarettával kínált. Bizonyára elé
gedetten nyugtázta az arcorma kiült félelmet, s mintegy e feszültsé
get oldandó, felült velem szemben az íróasztalra, s a lábát lógázva 
kezdte a beszélgetést, azaz monológját. Tudom, ugye, hogy határvá
rosban élünk, s nyilván arról is tudok, mi minden történik a hatá
ron, sorozatosak a provokációk és ügynököket igyekeznek átjuttat
ni; elképzelhetem, milyen nehéz az ő szolgálatuk ebben a kiélezett 
helyzetben. És nem tudnak magyarul! Márpedig az ő embereiknek 
tudniuk kell, azaz meg kell tanulniuk magyarul, hogy nehéz felada
tukat jól elláthassák. Mivel pedig én ilyen meg olyan magyar tanár 
vagyok meg párttag, az ő szolgálatuk jellegéből következően viszont 
akárkit nem alkalmazhatnak a nyelvtanításra, engem kérnek egy 
nyelvtanfolyam vezetésére. Vállalnám-e?

Ma már csak csodálkozni tudok akkori naivitásomon, hiszé
kenységemen. Egyszerre megszabadultam egész éjjelen át gyötrő 
szorongásomtól, szinte repültem haza aggódó feleségemet meg
nyugtatni. Sőt, este -  épp nagypéntek volt -  kisebb társaság volt 
nálam, két-három kartársam a feleségével, s miután mindent el
mondtam nekik, felszabadultan szórakoztunk, vigadoztunk hajna
lig-



Gyanútlanságomat és hiszékenységemet csak fokozta, hogy a 
nyelvtanfolyam valóban be is indult. Mondanom sem kell, milyen 
alaposan, milyen körültekintéssel készültem az első órára. Nem úgy 
persze, ahogyan egy mai pedagógus elképzeli, hogy mondjuk, az 
idegen nyelv tanításának módszertanát tanulmányoztam volna. 
Ilyenféle szakirodalomról, segédkönyvről sejtelmem sem volt, talán 
még az úgynevezett „direkt módszerről” sem hallottam. Ellenben 
rendkívül gondosan válogattam a példákat, egyelőre a hangok kép
zésének és ejtésének szemléltetésére alkalmas szavakat. A „hallga
tók” létszáma úgy 10 és 20 között lehetett. Többet is ismertem 
közülük látásból, egyiküket pedig „közelebbről” is. A nevét soha
sem tudtam. 1948 őszén, Szabadkára érkezvén, hogy elfoglaljam 
első munkahelyemet a tanítóképzőben, a Mlaka városrészben talál
tam albérletet, Budai János barátomék (akkor tanítványom) szom
szédságában. Étkezésre ugyanis Jánoséknál abonáltam. Miután 
nagyjából elrendezkedtem a szobámban, elindultam egy kis ebéd 
előtti körsétára, hogy lássam, hol is lakom. Diákkoromból ezt a 
városrészt egyáltalán nem ismertem. Egyszer csak azon vettem ész
re magam, hogy két civil ruhás férfi szorosan közrefog, de úgy, hogy 
éreztem magamon a két test szorítását. Nem állítottak le, csak úgy 
menet közben kérdezték, ki vagyok, s felszólítottak, hogy igazoljam 
magam. Nálam azonban semmilyen igazoló okmány nem volt, ezért 
így hármasban, szinte egymáshoz tapadva elmentünk a lakásomig, a 
szoba ajtajában megvárták, míg kezükbe adtam a személyi igazolvá
nyomat, s aztán tovább álltak. Hogy mi tűnhetett fel nekik? Minde
nekelőtt tétova járásom, nézelődésem, hisz valóban ismerkedni 
akartam a környékkel. De feltűnhetett az öltözékem is. Németh 
Pali barátom, a járási párttitkár még Topolyán megajándékozott 
egy olasz egyenruhafélével. Szűk, lábszárhoz tapadó nadrágból és 
végig tépőzáros blúzból állt ez a zöld színű öltözék, s Pali mesélte, 
hogy Bariban kapta, ahol mint sebesült partizán gyógykezelésen 
volt 1944-ben. Bizonyos, hogy nem mindennapi látvány lehettem 
épp egy határvárosban 1948 őszén.

Már nem tudnám megmondani, hogy hány „órát tartottam” 
összesen, talán hármat, négyet, de alig volt olyan arc, amelyet két
szer egymás után ott láttam volna. Ám a létszám megközelítőleg 
változatlan volt. így mindig mindent elölről kellett kezdenem. Egy
szer óra után megvárt a tanfolyam szervezője, s így fordult hozzám:



„Látod, elvtárs, milyen nehéz dolog egy ilyen tanfolyam megszerve
zése a mi szolgálatunkban. Ennek így, beláthatod, nincs értelme. 
Majd igyekszünk jobban megszervezkedni, s ha sikerül, értesítünk.”

Egy idő múlva, talán néhány hónappal ezután újabb megbeszé
lésre hívtak, de most előre jelezték, hogy a tanfolyam folytatásáról 
lesz szó. Persze, nyugodtabban is mentem, bár ugye sosem lehet 
tudni egy ilyen szolgálatnál... Egy kisebbfajta meglepetésben való
ban volt is részem. Amint a már ismert helyiségbe beléptem, dr. 
Balázs Piri kartársamat találtam ott. Látszott némi szorongás az 
arcán, pedig neki előre megmondták, miért kéretik megjelenni. Hol 
van hát a munka bizalmas jellege, párttagság stb.? Hisz a kollégám 
sohasem volt párttag. Az események egyébként mindenben az 
előbbi „tanfolyam” reprízeként hatottak. Talán kevesebb hallgató
val, mert ketten dolgoztunk más-más időpontban, de a hallgatóság, 
azaz legénység összetétele úgy változott, mint első alkalommal, s a 
lefújás is -  szintén három-négy óra megtartása után -  ugyanazzal az 
indoklással következett be.

Érdekes -  vagy tipikus? -, hogy ha rendőrség, mármint a titkos, 
azaz a politikai, szem előtt akart tartani vagy meg akart félemlíteni, 
mindig a nyelvtanulás, -tanítás ürügyéhez folyamodott. Még alig 
néhány napja voltam Eszéken, szintén a tanítóképző tanáraként, 
amikor a Horvátországi Magyar Kultúrszövetség főtitkára, Pápa 
József azzal fogadott, hogy telefonon kerestek valami katonák, s 
jelentkezzem a megadott számra. A vonal másik végéről ezt az 
utasítást kaptam: másnap délelőtt, talán tíz órakor, legyek a város 
Tvrda nevű részében (itt voltak mind a katonai laktanyák) ebben és 
ebben az utcában. Itt két katonatiszttel fogok találkozni, akik rám 
várnak, s arról ismerem meg őket, hogy kék a parolijuk. Ők is 
figyelnek engem, s biztosan egymásra ismerünk.

Pápa nyilván leolvasta arcomról az ijedelmet, s miután elmond
tam neki, miről van szó, a leghatározottabban kijelentette: „Nem 
mész te sehová! Mi közük hozzád? Mit tehetnek?...”

Nem tudott egészen megnyugtatni. Nagy gondban indultam el 
onnan, nem tudtam, mitévő legyek. Először is, nem a szövetség 
alkalmazottja voltam, még csak ezután adaptáltak az elnökségbe, s 
nem volt velem a család sem. A szövetség költségére szállodában 
laktam. Gondoltam, mire a szövetség észreveszi, hogy nem vagyok 
szabadon...



Nem is volt maradásom a szállodai szoba magányában, s vacsora 
után lementem a „korzóra” levegőzni, vagy inkább töprengeni. So
sem értettem, hogy lehet egy olyan, méghozzá szűk utcában korzóz
ni, ahol két vágányon szinte állandóan csilingelnek a villamosok hol 
az egyik, hol a másik irányban. S itt korzózott az eszéki fiatalság. 
Nem emlékszem rá, hogy egyetlen baleset is történt volna. Itt téblá- 
boltam tehát, felvéve a tömeg mozgásának a ritmusát, s egyszer csak 
ismerős arcra figyeltem fel. Szembe jött velem „Uča” (a. m. tanító) 
egy udbás, akit még Topolyáról ismertem. Együtt laktunk a járási 
politikai vezetők kollektív szállásán. Akkor a három járási munka
körű oznás (Odeljenje za zaštitu naroda = népvédelmi osztály) 
közül ő volt az egyik. Később Szabadkára került, s találkoztunk is 
olykor az utcán, de az üdvözlésen, a „hogy vagy”-on kívül nemigen 
beszélgettünk. Most is így kezdődött a beszélgetés, de láthatón ő is 
ráért, s mint két földi egy idegen városban, leálltunk beszélgetni. 
Kiderült, hogy ő is éppen néhány napja került áthelyezéssel Eszék
re. Eszembe nem jutott ezt egyébnek, mint véletlen egybeesésnek 
tekinteni, hisz sem a személyemet, sem az „ügyemet” nem tartottam 
olyan jelentősnek, hogy egy ilyen -  kétségkívül magas rangú -  
udbást az én helyváltoztatásom miatt áthelyezzenek.

A hogyvagy, hogy kerülsz ide kérdések, feleletek után elmondtam 
neki, milyen furcsa „meghívásom” van másnapra, azaz utcai randevúra 
hívtak a KNOJ (Korpus narodne odbrane Jugoslavuje -  Jugoszlávia 
Népvédelmi Hadteste) tisztjei. Úgy tett, vagy valóban gondba ejtette a 
közlésem, majd kiválva a tömegből, a járdán ceruzát, papírt vett elő, s 
a következőket mondta: „Azt javaslom, menj el; ez az én telefonszá
mom, s ha valami baj van, hívj fel, vagy mutasd meg nekik, s hívjanak 
fel ők. A számról tudni fogják, melyik hivatalról van szó.”

A találkozó pontosan úgy zajlott le, ahogy telefonon megbeszél
tük, azaz ahogyan meghagyták. A megadott utcában két kék parolis, 
egyenruhás tiszt várt rám, s elvezettek az egyik laktanyába. Egy 
irodában még magasabb rangú tiszt fogadott, igen barátságosan, 
kávéval és cigarettával kínáltak. A bevezető szöveg kísértetiesen -  
nem is hasonló, hanem -  azonos volt a szabadkai UDB-n (Uprava 
državne bezbednosti = Állambisztonsági Igazgatóság) hallott első 
bevezető monológgal: határvidék, tájékoztató irodás fenyegetés, 
magyarul nem tudás, magyarul tanulás feltétlen szükségessége. 
Hogy ez a tanfolyam meddig tartott, talán e csonka iskolai félév 
végéig, de hogy teljesen hiábavaló és eredménytelen volt, az holtbiz
tos. Később magyarázatot is kaptam e felkérésre, mégpedig a városi



oktatásügyi titkárságon. A KNOJ parancsnoksága hozzájuk fordult 
a kéréssel, s ők siettek közölni, hogy épp most érkezett Eszékre egy 
ilyen és ilyen szakember, akinek a fő munkahelyén nincs ki a köte
lező óraszáma. így tehát bizonyos, hogy ezért semmiféle óradíjat 
nem kaptam.

Az utolsó álnyelvtanításra már Budapesten, ottani tanulmány- 
utam idején, 1961-1962-ban került sor. 1961 nyarán épp nyári szü
neten voltam itthon, s mivel végig a Fórum alkalmazottja marad
tam, szinte naponta megfordultam a munkahelyemen. Egy napon 
egy Pestre készülő diplomata jelentette látogatását. Pedagógus édes
apjának, Miodrag Borisavljevićnak ekkoriban volt fordításon egy 
ifjúsági regénye (1963-ban jelent meg Derült ég alatt címen.) Szóba 
került ekkor a már nyomdában levő kis nyelvkönyv, Lakó i brzo 
madarski (Könnyen, gyorsan magyarul), amelyet Kovács Jánossal 
állítottunk össze. Borisavljević elvtársról kiderült, hogy a jugoszláv 
nagykövetség tanácsosa lesz, rangban mindjárt a nagykövet után 
következő diplomata. (Ekkor a vajdasági Mirko Tepavac volt a 
nagykövet.) Mindjárt kinyilvánította nyelvtanulási szándékát, s meg 
is állapodtunk, hogy amint ősszel visszatérek Pestre, jelentkezem 
nála, s tanfolyamot tartok neki. Minden így is történt. Igen rend- 
szertelenül, hetenként egyszer, kétszer, olykor háromszor is talál
koztunk, néha meg egyszer sem, de ezt sem lehetett nyelvtanításnak 
nevezni. Olykor ugyan megkérdezett egy szó vagy kifejezés jelenté
séről, amit valamely beszélgetésben hallott, s tán nem fordították le 
neki, de általában különböző személyiségekről kérdezgetett, olya
nokról, akiknek a nevét különböző találkozásokon gyakran hallot
ta. Leginkább írókról, tudósokról kérdezgetett, s én elmondtam, 
amit tudtam róluk. Nagyobb részükről természetesen semmit sem 
tudtam. De ő is közlékeny volt. Különösen svájci diplomáciai tevé
kenységéről mesélt szívesen és szinte bizalmasan. Ott volt diplomá
ciai szolgálatban 1956-ban, s számon tartotta az oda menekült ma
gyar politikusokat.

Bár, mint később megtudtam, az én „tanítványom” Aleksandar 
Ranković bizalmi emberei közé tartozott, számomra ez a „tanfo
lyam” valamennyi közül a legkényelmesebb volt, sőt még fizettek is 
érte. A jugoszláv fél valahogy számunkra igen előnytelen szerződést 
kötött a magyar kormánnyal a diákcseréről, s így mi alig feleannyi 
ösztöndíjat kaptunk, mint például az arabok és a kínaiak. Ezért az a



havi néhány száz forint, amit e „nyelvleckékért” a nagykövetség 
fizetett, szinte nélkülözhetetlen kiegészítése volt az ösztöndíjnak.

Ez volt tehát az utolsó közvetlen kapcsolatom az állam- és nép
védelem ügynökeivel. Afelől ugyanis egyáltalán nem voltak kételye
im, hogy azért adok nyelvleckéket, hogy alkalom legyen a megfigye
lésemre, a mozgásomról, ismeretségeimről való kikérdezésre. Ez 
azonban egyáltalán nem zavart, hisz nem volt titkolnivalóm. Megbí
zással, felkéréssel még csak nem is kísérleteztek. Ilyennel korábban 
próbálkozott egy igen magas beosztású tartományi belügyes, de a 
leghatározottabban elutasítottam. Mielőtt első alkalommal utaz
tam volna Pestre a tanulmányaim folytatására, a kész útlevél átvéte
lére kellett az illetőhöz mennem. Szép kis előadást tartott arról, 
hogy a nyugati polgári világban is készséggel vállalkoznak emberek 
különböző feladatokra. Például: szükség esetén átengedik a lakásu
kat, ha a szomszéd tevékenységét kell megfigyelni, s az ilyesmi 
disztingvált úriembereknek sem derogál. Megértettem a célzást. Az 
útlevelem még az asztalon hevert kettőnk között, s rajta az elvtárs 
keze. Köszönöm, mondtam, ezen az áron nem kell az útlevél, nem 
érdekel a továbbképzés. Különben is... Most is volt egy nagyszerű 
ütőkártya a kezemben, mint 1945-ben Rato Dugonić szavai, me
lyekre az ifjúsági tartományi vezetőség előtt hivatkozhattam. Most 
Zagát (Zora Krdžalić), a tartományi oktatási főnököt idézhettem. 
Ő ugyanis szó szerint a következőket mondta, miután a pesti tanul- 
mányutam részleteit megbeszéltük: „Jól jegyezd meg. Nem azért 
mész Magyarországra, hogy ott megváltoztasd a társadalmi beren
dezést, hanem hogy megtanuld mindazt, amit lehet és kell.” Intő 
példa is állt előttem. Nem sokkal az indulásom előtt egyik is
merősömet hazaküldték Budapestről, s így sohasem fejezhette be 
tanulmányait. Igaz, ő vállalt feladatokat, s státusa meg rendezetlen 
volt: sem ösztöndíjas nem volt, sem a követség alkalmazottja. Az 
útlevelet megkaptam, s mondhatom, soha az elkövetkező két és fél 
év alatt ilyesmi szóba nem került, pedig akkor még minden utazás 
alkalmával ki- és beutazási vízumra volt szükség, tehát mindannyi
szor meg kellett jelennem a belügyben útlevélügyben.

A Szabadkán két nekifutásban rendezett, majd kifulladt nyelv- 
tanfolyamok elhalása után úgy hittem, túl vagyok valamilyen próba
tételeken. Hogy is sejthettem volna, hogy a közvetlen kapcsolatok a 
politikai rendőrséggel csak bevezetői másfajta, mondhatnám, köz
vetett és sokkal veszélyesebbnek látszó) kapcsolatoknak.



4. ALAPSZERVEZETI ÜLÉS A VÁROSI 
PÁRTBIZOTTSÁGBAN: „ÜGY”!

Az újabb fordulót ismét egy telefonhívás indította el. 1951 végén 
vagy 1952 elején lehetett. Beléptem a tanáriba, a telefonkagyló a 
készülék mellett, rám várva. Most mint az iskola öttagú pártalap- 
szervezetének titkárát kerestek a városi pártbizottságból. A parancs 
rendkívül rövid volt, s így hangzott: az alapszervezet ülése a városi 
pártbizottságban, majd következett az időpont megjelölése. Ez ak
kor ugyanolyan fenyegetően hangzott, mint az UDB hívása, mert 
nem volt kétséges, hogy az ülés tárgya „slučaj”, azaz „ügy” eset, az 
alapszervezet valamely tagjának az ügye, valamilyen „pártellenes” 
tette, akkori szóhasználattal: szembekerülése a pártvonallal.

Nekem személyes élményem is volt egy ilyen „eset” vizsgálatáról, 
azaz tárgyalásáról. 1949-ben vagy 1950-ben lehetett. Ekkor még 
Szabadkán a pedagógusoknak egyetlen pártalapszervezetük volt, 
mert olyan kevesen voltunk -  talán mintegy 15-20-an -, hogy isko
lánként nem lehetett alapszervezeteket alakítani. Ennek az alap
szervezetnek az ülését rendezték meg a városi pártbizottságban. 
Egy alapszervezete volt a pedagógusok szakszervezetének is, mely
nek titkára Sinkovics Dezső volt. Jól ismertem Topolyáról, tudtam, 
hogy testvéreivel együtt kiemelkedő aktivistája volt már a két hábo
rú között és a második világháború alatt is az illegális munkásmoz
galomnak, többször ült börtönben is. Együtt voltunk a járási pártbi
zottság tagjai 1945-ben. Most az ő „ügyét” kellett megtárgyalni.

Mielőtt azonban az ülés leírásába kezdenék, hadd idézzem Sin
kovics Dezsőről egyik harcostársát, Brindza Károlyt. A Mondd el 
helyettem, elvtárs (1971) című könyvében írja róla: belőle soha sem
miféle kínzással egyetlen terhelő szót sem lehetett kiverni egyetlen 
elvtársáról sem. Miután 1941-ben a hírhedt Sárga Házban úgy 
összeverték a vallatók, hogy már halottnak hitték, kidobták a folyo
sóra, ő feltámadt. „Dezső azonban erős volt, alig huszonnégy éves és 
valóságos vasember. Mikor pedig így félholtan is megtagadta az elvtár
sait terhelő jegyzőkönyv aláírását, így fordult hozzá a nyomozó:

-  Ejnye, ejnye, de nyakas vagy! Hát akkor mit csináljak veled? 
Dezső vállat vont.

-  No várj! -  Marci (ti. a nyomozó) fogta a jegyzőkönyv utolsó 
oldalát, behúzta a gépbe, majd néhány percnyi töprengés után han



gosan olvasva minden szót, lekopogta: Én, Sinkovics Dezső, topo
lyai lakos, tagadom, hogy bármit is elkövettem volna, ami ebben a 
jegyzőkönyvben áll... Na így most aláírod?

-  így aláírom.
„Hiszem, hogy a Sárga Házban kevés ilyen jegyzőkönyvet írtak 

alá” -  teszi hozzá Brindza, majd így folytatja:
„S a későbbiek során bárki hivatalos személy, felettes vagy »kar

társ« jött a Sárga Házba ellenőrizni a nyomozás állását, esetleg 
tapasztalatot szerezni, Dezsőt mindig megmutatták neki:

-E z  az!...”
A Sinkovics Dezső ellen felhozott vád lényege a következő volt: 

szembeszegült a párt irányvonalával, elárulta a JKP-t (Jugoszláv 
Kommunista Párt), és a Tájékoztató Iroda hívéül szegődött!

Általános megrökönyödés. Döbbenet! Előbb azt hittük, nem jól 
hallunk. Dezső ugyanis már itt Szabadkán is igen nagy tekintélyre 
tett szert s népszerűségre is mint a szakszervezetünk titkára.

A legnagyobb megdöbbenés azonban a Dezső arcáról volt leol
vasható, meg értetlenség, rémület. Nem egyhamar jutott szóhoz a 
bevezető szóáradata után, s alig is tudott megszólalni. Szót sem 
ejtett harcos múltjáról, csak az itt végzett munkájáról, itteni meg
nyilatkozásairól -  már a T. I. határozatának megjelenése óta -, az 
iskolában és azon kívül végzett emberfeletti munkájáról. (Most egy 
műszaki középiskolában a műhelygyakorlatokat vezette, hisz gépla
katos volt.)

A megdöbbenés és immár a félelem, riadalom mindnyájunkba 
belefojtotta a szót, hisz szembekerülni a párt vonalával, a T. I. 
határozatával azonosulni egyet jelentett a hazaárulással. így az el
nöklő és Dezső közötti dialógus tanúi lettünk. Miután az ülést 
vezető városi pártbizottsági tag kifogyott a senkit semmiről meg 
nem győző érveiből, elővette legfőbb ütőkártyáját: „Dezső -  állítot
ta -, nyilvánosan a T. I. határozata mellett, illetőleg a JKP irányvo
nala ellen nyilatkozott. „Mikor, hol?”-kérdezte csodálkozva Dezső. 
„Majd mindjárt kiderül -  hangzott a vészjósló válasz -. Ismered-e 
Kiss (Szabó?) Máriát?” -  hangzott a következő kérdés. Persze hogy 
ismerte. Ismertem véletlenül jómagam is, hisz topolyai volt. En 
közvetlenül a háború befejezése után ismertem meg Feketicsen. 
Akkor még fegyveres őrség állt a posta előtt, s az egyik őr Mária 
volt. Olyan 15-16 éves forma süldő lányként emlékszem rá. Feltűnt



akkor, hogy lány és egyenruhában, nadrágban (!), puskával a kezé
ben vagy a vállán őrt áll. Azt is tudtam, tőle, hogy egész családja 
részt vett az illegális munkásmozgalomban. Most egy UDB-ügynök 
felesége volt -  első a több közül. Az elnöklő máris felnyúlt az asztal 
fölötti csillárról lelógó csengő kapcsolójához, megnyomta, mire ki
nyílt a terem ajtaja, s belépett rajta Kiss Mária, karján egy pólyás 
gyermekkel. Természetesen azonnal felismertem, bár nem tudtam 
sem azt, hogy Szabadkán van, sem azt, hogy férjnél van.

Hogy ez az egész jelenet egy rossz naturalista vagy még rosszabb 
szocrealista filmbe való, az igaz, de hogy így történt, az éppen any- 
nyira igaz.

Bejött tehát Mária, leült az asztalhoz Dezsővel szemben. Követ
keztek a szokványos -  mármint kihallgatásnál szokványos -  kérdé
sek. Ismered? -  Ismerem. Ő az? -  Ő az. Mikor találkoztatok utoljá
ra? Ekkor és ekkor, itt és itt, válaszolta Mária, s megnevezte az 
üzletet, amelynek kirakata előtt találkoztak. A továbbiakban Mária 
szó szerint visszaidézte a köztük itt lezajlott párbeszédet:

-  Hogy vagy, hol dolgozol? -  kérdezte Dezső.
-  Az ellenőrző bizottságban -  felelte Mária.
-  Hát csak ellenőrizzetek, ellenőrizzetek -  mondta Dezső, s 

ezzel ment ki-ki a maga útjára.
Hogy kell mindezt érteni? -  tette fel a szónoki kérdést az ülés 

vezetője, majd mindjárt meg is válaszolta: Úgy, hogy Dezső elvtárs 
szerint az ellenőrzés hiábavaló, tehát lebecsüli a néphatalmat, most, 
ilyen helyzetben stb.

(Ma már magyarázatra szorul ez a hatalmi intézmény, az el
lenőrző bizottság. Minden szinten a néphatóság mellett, azaz felette 
létezett egy bizottság. Itt most a szabadkai kerületi bizottságról volt 
szó. Ez a néphatóság minden intézkedését „ellenőrizhette”, felül
vizsgálhatta és megmásíthatta. Hogyne tudtam volna, mit jelent, 
hisz nem sokkal előbb a bizottság döntése alapján kaptam első 
főbérleti lakásomat egyhónapi (!) albérlet után. Jó ismerősöm volt 
e bizottság városi -  vagy kerületi? -  elnöke és földim, később író 
(Saffer Pál). De a háború utáni hónapokban együtt rendőrködött 
Mirnics kollégámmal, aki akkor a szabadkai gimnázium igazgatója 
volt. Ő értesült egy nagyobb lakás üresedéséről, s megállapodtunk, 
hogy az nekünk, két, még gyermektelen pedagógus házaspárnak 
megfelel. Elmentünk az elnökhöz, ő beszólította a lakáshivatal



főnökét, s tájékoztatta a kérésünkről. A főnök hebegett, habogott, 
elkezdte volna magyarázni, hogy neki milyen terve van ezzel a lakás
sal, mire az elnök a következő szavakkal intette le: „Te majd meg
változtatod a terved.” Ennyi volt, s megkaptuk a lakást. Ez volt az 
ellenőrző bizottság 1950-ben.)

A „döntő bizonyíték” felmutatása után az elnöklő összefoglalta 
a Dezső elleni vádakat, s javasolta kizárását a pártból. Kézfeleme
léssel kellett szavazni, de egyetlen kéz sem emelkedett fel. Szólásra 
sem jelentkezett senki, s nem is mertünk egymásra nézni. Úgy me
redtünk az üres és sima asztallapra, mintha onnan akartunk volna 
valami eligazítást leolvasni. További győzögetés következett egyet
len új adalék vagy bizonyíték nélkül és újabb szavazás -  talán négy
szer vagy ötször mindaddig, amíg szép lassan minden kéz fel nem 
emelkedett. Hogy milyen fenyegetések hangzottak el e makacs hall
gatásunk alatt, már nem tudom. De végül is megszavaztuk Sinkovics 
Dezső kizárását a párból.

Nem lehetett tehát kétségem afelől, hogy mit jelent az alapszer
vezet ülése a pártbizottságban: ügyet! Az a gyanú is felmerült ben
nem, hogy az „ügy” ezúttal én leszek. Már annak idején, egy évvel 
korábban igencsak nyugtalanított, amikor megtudtam, hogy Pančić 
Jócót elvitték. Filozófia szakos tanár volt; mikor megismertem, a 
szerbhorvát tannyelvű tanítóképző igazgatója. A két iskola -  amely 
az előző tanévben még egy volt, ám kétnyelvű, s Jócó igazgatta -  egy 
épületben működött. Természetesen megismerkedtünk, s mivel 
műveltségének alapja jórészt magyar volt, továbbá éppolyan nagyra 
becsülte Lukács Györgyöt, mint én, bőven volt közös témánk, sokat 
beszélgettünk, vitatkoztunk. Bizony legtöbbször ilyen-olyan büfék
ben, csellókban, mert Jócó barátom alkoholista volt. Csak ezzel 
tudom magyarázni „lebukását” is. Ki tudja, hol, mit mondhatott
-  esetleg provokációra -  ilyen alkoholos állapotban. Mert, hogy 
szervezkedett volna a JKP ellen a T. I. érdekében, az teljességgel ki 
van zárva.

A meglepetés csupán az volt ezen a rendkívüli ülésen, hogy 
egyszerre két „ügy” került napirendre: Szűcs Vilmos igazgató ellen 
jobboldali, ellenem baloldali elhajlás volt a vád. Hogy e vádakat, 
azaz vétkeket hogyan, miben konkretizálták, arra már nem emlék
szem, mert az érdemi vizsgálat nem itt folyt le. Erre külön bizottsá
got alakított a városi pártvezetőség.



Mielőtt az én „ügyem” vizsgálatának részleteire és módszereire 
rátérnék, hadd szóljak néhány szót -  nemcsak általam -  tisztelt és 
szeretett igazgatómról, azaz Vili bácsiról. Már nem emlékszem, 
miben nyilvánult meg „jobboldali elhajása”, de azt el kell róla mon
dani, hogy igazán nem volt kommunista meggyőződésű, éppen csak 
kiváló pedagógus, olyan tanár, aki nemcsak elmondta, de a gyakorló 
elemiben meg is mutatta, hogy kell tanítani, egy órát felépíteni és 
levezetni. Emellett tájékozott volt a pszichológiában és filozófiá
ban, s ha kellett tanította is. A becsületes polgár mintaképe volt, s 
csak a rendszer, azaz annak képviselői balfogásának kell tulajdoní
tani, hogy ilyen embereket bekényszerítietek a pártba. Miért? -  
kérdezhetjük ma. De ha egyszer már tagja lett, ezt becsülettel vállal
ta, tette, amit a párt elvárt tőle a polgár fegyelmezettségével. Hogy 
ő ezzel a párttal szembeszállt volna, az olyan képtelenség, mintha 
azt állította volna valaki, hogy nem tartja rendszeresen az óráit, 
nem jól látja el igazgatói teendőit, vagy nem a lehető legmagasabb 
szinten tanítja a pedagógiát, pszichológiát, filozófiát és módszer
tant. Máig sajnálja minden tanítóképzős, akinek nem ő tanította a 
módszertant, nem ő tartotta az első mintaórát. Ha nem is most, de 
nem függetlenül e mostani vizsgálattól, elüldözték Szabadkáról. 
Ott nem felelt meg középiskolai tanárnak, Rijekán megfelelt főis
kolainak!

Az említett ülés után hamarosan berendeltek a vizsgáló bizott
ság elé. A három tagja közül csak kettőre emlékszem. Az elnök 
Marušić Stipan volt, később a Tartományi Végrehajtó Tanács elnö
ke. E tisztségében érte a halál. A másik egy Csapó nevű tanár volt, 
talán a vegyészeti középiskolában tanított, tehát pedagógus és ma
gyar. A harmadik tag neve teljesen kiesett az emlékezetemből.

Itt már pontokba foglalva olvasták fejemre a bűneimet: 1. azért 
nem vállaltam el a Híd főszerkesztői tisztét, mert nem kívántam 
azonosulni a JKP irányvonalával, nem akartam kiállni mellette, 
tehát a T. I. JKP-ellenes álláspontját tettem magamévá; 2. a tájé
koztató irodás Rákosi-rendszer főideológusát, Lukács Györgyöt 
tartom a világ legnagyobb marxista esztétikusának; 3. olyan kijelen
tést tettem, hogy többet keresnék, ha édesapám mellett fújtatnék a 
kovácsműhelyben, mint így a tanítóképző tanáraként, tehát becs
méreltem hazánk és pártunk művelődési politikáját, azt állítva, 
hogy rosszul fizetik a tanárokat.



Az első pillanattól kezdve tisztában volotam azzal, hogy az első 
vádpont a lényeges. Annál is inkább, mert időközben már lezajlott 
Rudas László Lukács-ellenes támadása, Lukács tehát már nem volt 
Rákosi főideológusa, sőt nálunk sorra jelentek meg az írásai, majd 
könyvei. E vádpont tehát egyszerűen időszerűtlenné vált. S a har
madik? Ki állíthatta, hogy a pedagógusokat jól fizetik?

Nyilván a védekezésemet is az első pontra összpontosítottam. 
Most Stipán nem a csengőgombhoz nyúlt, hogy a koronatanút be
szólítsa, hisz Joco barátom a Goli otokon (Kopár sziget) törte a 
követ, hanem egy papírlapot tett elém. Az első kérdése ez volt:

-  Ismered Josip Pančić aláírását?
Felismertem és ezt megerősítettem.
-  Tudod, hol van?
-  Úgy tudom, a Goli otokon.
-  Jól tudod. S egy egész esztendőn át hallgatott. Most megszó

lalt. Biztosan oka volt rá. Olvasd el. Rólad ezt nyilatkozta.
Elolvastam, s lényegében az állt benne, amit szóban Stipan már 

elmondott.
Miután én a már többször megismételt indokaimat elmondtam, 

Stipan a következő szavakkal fordult hozzám:
-  Nézd, tudod, hogy néhány pedagógust úgy próbaképpen (”pro- 

be radi”) letartóztattunk, egy kissé megszorongattuk őket (mutatta 
is a kezével olyan ruhacsavaró mozdulattal), s megállapítottuk, 
hogy Pančić minden szavának hitelt kell adnunk.

Ki tudja már, hányadik ilyen meghallgatáson felbukkant egy új 
mozzanat is. Valamikor 1950-ben tartottam egy Ady-estet a Nép
körben. Nagy léptekkel végighaladtam a költészetén (a magyar ugar 
ostorozása, harc a nagyúrral, magyarsága, szerelmes és istenes ver
sei, szimbolizmusa stb.), s minden tézisemet versekkel illusztráltam. 
Ezeket az akkor legtekintélyesebb és legnépszerűbb színészpár, Ju
hász Zsuzsa és Pataki László adták elő. Befejezésül Siflis Irma 
tanárnő két végzős növendéke, később operaénekesek, Szalma Ró
zsi és Bauer Attila Ady-dalokat adtak elő Reinitz Béla megzenésíté
sében. A siker, irodalmi estről lévén szó, egészen rendkívüli volt.

Stipán erre az Ady-estre terelte a beszélgetést, s követelte, hogy 
adjam át az előadásom szövegét. Olyan nincs, válaszoltam, hisz aki 
ott volt, látta, tudja, hogy szabadon beszéltem, csak néhány vezér- 
gondolat volt a papíromon meg az előadásra kerülő versek címe,



sorrendje. Adjam át akkor azt a vázlatot. De azt sem őriztem meg. 
Próbáld meg rekonstruálni, s hozd be, zárta le a vitát Stipan.

Pontosan tudtam, s kihallgatóim is tudták, mit értek azon, hogy 
aki ott volt, „látta, tudja” ... Már az előadás alatt feltűnt -  mert úgy 
is akarták -, hogy Monastirski Marko ott ül az első sorban, és 
szorgalmasan jegyzetel. Valamelyik szakközépiskolában tanított, 
de inkább arról ismerték, hogy országos birkózóbajnok volt, s a 
tanárok között ő volt az UDB-besúgó. Csakis tőle származhatott a 
„tájékoztatás”, amit most a HÍD-ügy mellé illesztettek.

Még a vizsgálat folyamán olyan jelzéseket észleltem, hogy a 
megfélemlítő, pszichikai egyensúlyom felborítására irányuló gyöt- 
réssel párhuzamosan egy másik politikai törekvés is érvényesül. 
Közbevetőleg jegyzem meg, hogy tudtam róla, hogyan uralkodott el 
Kovács Kálmánon, a Jugoszláviai Magyar Kulturszövetség első el
nökén az üldöztetési mánia 1948-ban. Folyton utazott, „menekült”, 
s egyszer a vonat alá vetette magát. Meghalnia ekkor még nem 
sikerült, csak egyik kezét veszítette el. „Talpra állása” után, mikor 
már a Szerbhorvát-magyar nagyszótárt szerkesztette, mesélte, hogy 
ha ő napi három-négy órát tud aludni, akkor igen jó napja van. Mint 
ismeretes, végül mégiscsak vonat alá (vagy elé), vetette magát, s 
másodjára sikerrel. Szóval, magam is attól tartottam e vizsgálat 
idején, hogy ilyen mánia lett rajtam úrrá. De nem. A feleségemmel 
együtt néztük, láttuk, hogyan áll a házunkkal szembeni igen szűk 
utca másik oldalán az utcai lámpa alatt egy alak. Nyilvánvaló volt, 
hogy nem megfigyelni akar, hanem észrevétetni magát: lássam, lás
suk, hogy megfigyelés alatt vagyok.

A „másik politikai vonal” létezését Nagy Feri magatartása tuda
tosította bennem. Összehozott például egy mondvacsinált prefe- 
ránszpartit egyik kolléganőmnél, annak a férjével természetesen. 
Itt vasárnaponként meg kellett (!) jelennünk családostul. Mi férfiak 
kártyáztunk, iszogattunk, az asszonyok (Feri még nőtlen volt) 
traccsoltak, a gyerekekkel foglalkoztak. (A kolléganő egyébként 
szintén tanára volt a feleségemnek, mint előbb magam is). Feri 
azonban szinte minősíthetetlenül viselkedett. Nem is voltam valami 
jó prefista, nem is tudtam a játékra kellően koncentrálni, s Feri a 
maga szarkasztikus modorában már-már a megalázásig kigúnyolt 
egy-egy bukás után. Nem egyszer fogadkozva mentünk hazafelé: ide 
többet nem jövünk. Ezeknek az élveboncolásoknak ugyanis az



asszonyok is tanúi voltak, hisz épp ezért történtek. De legközelebb 
megint csak ott voltunk, hisz maga az a tény is reménykeltő, biztató 
volt, hogy Feri, aki a városi pártvezetőségben az első három, legfel
jebb öt ember közé tartozott, egyáltalán szóba áll velem, akit ugye 
bármelyik nap letartóztathatnak, s elküldhetnek követ fejteni... 
(Mert nem egy olyan esetről tudtunk, hogy valaki az ilyen vizsgálat
ról csak több év múlva került haza.)

A következő jelzés e „másik vonal” létezéséről szintén Feritől 
érkezett. (Őt is 1945-ből ismertem, mint egyébként Stipan Ma- 
rušićot is, az ifjúsági mozgalomból. Feri akkor a kerületi, Stipan a 
városi SZKOJ-bizottság tagja volt.) Az utcán találkoztunk Ferivel. 
Minden bevezetés nélkül fordult hozzám:

-  Légy nyugodt, megjelenik az írásod a Hídban.
-  Milyen írásom? Nekem semmilyen írásom nincs a Hídnál, 

amely megjelenésre várna.
-  Ne viccelj velem, komolyan beszélek. Meg fog jelenni. -  foly

tatta -, hogy hozhatott volna olyan határozatot a Híd szerkesztősé
ge, hogy téged többé nem közöl, ha nincs ott írásod?

Addig vitatkoztunk így, míg egyszerre eszembe jutott: nemrég 
járt nálam Mihály bácsi (Majtényi, a Híd akkori főszerkesztője) és 
Gyurka (B. Szabó)); soha ezekben az években nem fordult elő, hogy 
ha Szabadkán járt, föl nem keresett), és felkértek, hogy írjak Majté
nyi Élő víz c. regényéről. De én ebben az állapotban azt teljesen 
elfelejtettem, hozzá sem fogtam, csak a regényt olvastam el.

-  Nos -  mondta erre Feri -, most azonnal menj haza, ülj neki, írd 
meg a kritikát. Meg fog jelenni. Ez most neked nagyon kell! Érted?

Hogy ez most miért kell nekem, azt ugyan nemigen értettem, 
Feri nem is bocsátkozott magyarázkodásba, de hogy a Híd szer
kesztősége (szerkesztőbizottsága?) hozott egy ilyen határozatot ró
lam, majd visszavonta, azt nagyon is értettem, s halálosan komolyan 
vettem.

Hazamentem, s néhány nap alatt megírtam, majd elküldtem a 
Hídnak A  történelmi regény néhány kérdéséről az Élő vízzel kapcsolat
ban című kritikát, amely valóban meg is jelent a folyóirat 1952 
áprilisi számában. Biztos, hogy nem ez az egyetlen olyan gyönge 
írásom, amelyet nem vennék fel sem összes, sem összegyűjtött „mű
veim” sorába, de erre legalább van mentségem. Nincs viszont Sárosi 
Károly földimnek, barátomnak, aki tisztában lévén az írás keletke



zési körülményeivel, ugyancsak a folyóirat hasábjain nem sokkal 
ezután ízekre szedte.

Van azonban e kritikával kapcsolatban egy egészen más termé
szetű emlékem is. Közbevetőleg megjegyzem, hogy miután 1950- 
ben az un. ifjúsági Hídban már L. Tolsztojt is kioktattam marxista 
történetszemléletből, ugyanezt műveltem e kritikában Mihály bá
csival is. Nem sokkal az írás megjelenése után olyan helyzetbe ke
rültem, hogy rokonoknál lévén látogatóban Palicson, távozóban át 
kellett haladni a földszinti tágas teraszon, ahol nagy társaság társal
góit: írók, újságírók, köztük Mihály bácsi. Mi ugyanis az emeleten 
lakó rokonoknál voltunk vendégségben. Enyhén fogalmazok, ha azt 
mondom, szorongás fogott el a gondolatra, hogy ott nem lehet 
észrevétlenül áthaladni. Akkor ugyanis az volt a szabály, hogy a 
bírálatban bírálni kellett, azaz hibát keresni és találni a műben, az 
írónak pedig ezért haragudnia kellett a kritikusra. És mi történt? 
Amint megálltam a terasz szélén, Mihály bácsi felpattant ültéből, 
hozzám lépett, meleg szeretettel köszöntött, karon ragadott, s kör
bevezetett ismerőseihez, hogy bemutasson. Mondta a nevemet, s 
hozzátette: „az én ifjú kritikusom.” Szinte diadallal. Gondolom, 
ekkor és itt zártam a szívembe örökre ezt a jó írót és jó embert, s 
remélem, sikerült ebből valamit megmutatnom a róla írt monográ
fiámban is.

Az én esetem kivizsgálásával párhuzamosan folyt a Vili bácsié. 
Aztán egy újabb telefon: az alapszervezet ülése a városi pártbizott
ságban! Tudtuk, hogy most az ítélethirdetés következik. A két 
asszony, Szűcsné és Juhászné a mi Gombkötő utcai lakásunkban 
szurkolta végig az éjszakát, találgatva, aggódva: hazajönnek-e?

Úgy emlékszem, hogy egy óriási gyűlésterembe irányítottak ben
nünket. A padsorokban öten (írd és mondd: öten) ültünk, az elnök
ségi emelvényen pedig Milán Martinovié -  Metalac, a városi pártbi
zottság titkára s még néhányan, de egyikükre sem emlékszem. Em
lékezetem szerint nem is igen beszélt más, csak ő. Különben őt is 
ismertem még 1945-ből, amikor a kerületi pártbizottság élére ke
rült. Rám akkor igazi partizán, határozott politikus benyomását 
tette. Most sem csalódtam benne.

Az én „ügyem” volt az ülés első napirendi pontja. Egyenesen 
hozzám fordulva leszögezte: nem volt TB-határozat arról, hogy én 
legyek a Híd fő- és felelős szerkesztője. Amikor tehát elutasítottam



a felajánlott tisztséget, nem szegtem meg a pártfegyelmet, nem 
szegültem szembe a JKP irányvonalával. Sőt, ő személyesen egyet
ért az elutasítást indokló érveimmel. A továbbiakban elmondta, 
hogy Olajos Mihálynak valójában nem is volt joga velem szemben a 
TB nevében fellépni, mivel nem is tagja a TB-nek, s az ő személyes 
meggyőződése szerint nem is lesz soha. (Igaza lett.) Olajos, folytatta 
Metalac, a TB agitációs-propaganda bizottságának a tagja, majd 
egyenként felsorolta a TB magyar nemzetiségű tagjait. Azt is hozzá
tette, hogy Olajos Mihály nem most először lépett fel illetéktelenül 
a TB nevében, s csak utalt rá, hogy épp a közelmúltban hozta 
kellemetlen helyzetbe a TB-t a horvát pártvezetőséggel Zomborban 
folytatott megbeszélésen, amelyen a magyar művelődés kérdései 
voltak napirenden. Erről csak később, Eszéken tudtam meg valami
vel többet.

Még mindig az én ügyemnél időzve, Metalac elvtárs olyan titok
ról lebbentette fel a fátylat, ami egyszerre megmagyarázta Nagy Feri 
magatartását. „Az újvidéki elvtársak -  mondta -  nagyon elsiették a 
dolgot veled kapcsolatban. Mikor mi erről értesültünk, a követ
kezőket közöltük velük: a mi káderünkről van szó, az ügyét majd mi 
vizsgáljuk ki, s erről jelentést küldünk. Most majd elküldjük, ti 
pedig menjetek vissza az iskolába, dolgozzatok úgy, mint eddig.” 
Nemcsak hogy a pártból nem zárták ki egyikünket sem, hanem én 
továbbra is az alapszervezet titkára maradtam, Szűcs Vilmos pedig 
igazgató.

Most már biztos voltam benne, hogy az „ügyem” lezárult, és 
végérvényesen sikerült tisztázni a helyzetemet.

Megint csalódtam.
Mielőtt azonban a szabadkai „sorsom beteljesülését” elmonda

nám, még egy fontos epizódról be kell számolnom. Egy este -  talán 
valami külön elfoglaltságom akadt az iskolában -  úgy nyolc óra után 
értem haza. A feleségem azzal fogadott, hogy Olajos Mihály kere
sett. „Nem tudott hazavárni, mert koncertre ment, de azt mondta, 
még ma mindenáron beszélnie kell veled, s a koncert után visszajön, 
adtam neki kapukulcsot.” (Mélyen az udvarban volt a lakásunk, 
előtte valóságos park, de csengő az utcáról nem volt.) És valóban 
valamikor fél tizenegy táján jött Misa. Egyetlen szobánk volt, ott 
aludt a feleségem és a kislányom, s itt fogadtam Misát. Ekkor már 
biztosan a Testvériség-Egység Könyvkiadó igazgatójavolt, s aligha



nem arról beszélt, hogyan kapcsolódhatnék be annak munkájába. 
Én a Ferivel folytatott beszélgetések, különösen pedig a Metalacnál 
tartott „ülés” után pontosan tudtam, miért jött Misa, és csak vár
tam, vártam, mikor rukkol elő a fő mondanivalóval. Már-már azt 
hittem, csalódnom kell. De amikor kikísértem az utcai kapuhoz, 
talán már a kulcsot is a zárba tettem, Misa -  mint akinek most jutott 
valami az eszébe, amit majdnem elfelejtett -  megállt. „Te ide hall
gass, mi ott Újvidéken mindenféle mendemondák alapján olyan 
elhamarkodott határozatot hoztunk, hogy többé nem publikálhatsz 
a Hídban. De tudod, hogy ez érvénytelen. Sőt, nagyon is számítunk 
a közreműködésedre.”

Néhány nappal később megint találkoztam Ferivel, s megint úgy 
véletlenül az utcán. Ez ugye hihetetlenül hangzik, ma már szinte az 
én számomra is. Pedig így volt. Mindig véletlenül, mindig az utcán 
találkoztunk, de mindig olyankor, amikor ez nagyon fontos volt. 
Most Feri töviről hegyire kikérdezett Misa éjszakai látogatásáról, 
minden szavát többször is el kellett ismételnem. Kommentárt sem 
ő, sem én a történtekhez nem fűztünk.

5. VETÉLKEDÉS A LELKEMÉRT

Ha most mintegy három és fél évtized távolából visszatekintek 
az 1949 és 1955 közötti időszak kálváriájára, olyannak találom, 
mint egy középkor végi vetélkedőt, egy akkori drámai műfaj szöveg
könyvét. Ott is ugye ördög és angyal vetélkedik a lélekért, s az én 
akkori sorsom is azt mutatja, hogy valahányszor győzni látszottak a 
rossz szellemek, előlépett egy angyal, hogy megmentse a „lelkemet”. 
Csakhogy az ördög sem hagyja csak úgy annyiban!

A mi korunkban és rendszerünkben talán úgy lehetne ezt meg
fogalmazni, hogy ha egyszer valakinek abban a hivatalban, mármint 
a politikai rendőrségen dossziéja van, azt talán sohasem nyalja le a 
kutya. Erre a felismerésre jóval később, egy pesti beszélgetés alkal
mával jutottam. Az ország akkori budapesti nagykövete, Géza Tik- 
vicki és a vezérigazgatóm, Farkas Nándor beszélgettek a jelenlé
temben arról, hogy Ranković menesztése után a jelenlétükben, a 
szemük láttára égették el a belügyben róluk vezetett dossziét. Eb
ben persze meg kellett volna nyugodniuk. De Géza valami furcsa,



keserű mosollyal Nándorhoz fordult: „Ne legyél te olyan nyugodt! 
A rendőrség, az rendőrség, sosem lehet tudni. Milyen igaza volt!” 
Alig telt el néhány év e dossziéégetés után, s mindazokat, akiknek a 
dossziéját elégették, minden tisztségükből leváltották és kizárták a 
pártból vagy „csak” megbüntették.

Rövidesen kiderült, hogy a Metalactól kapott teljes szatiszfak- 
ció után sem folytathatom sokáig nyugodtan a tevékenységemet, 
ahogyan Metalac mondta. 1952-ben még a nyár folyamán egyszer 
azzal az utasítással jött a városi oktatásügyből Vili bácsi, az igazga
tó, hogy azt mondták: nem maradhatok a tanítóképzőben, mert 
nincs egyetemi végzettségem. A törvény pedig előírja, hogy középis
kolában csak ilyen végzettségű tanár taníthat. A törvény valóban így 
rendelkezett -  már 1948-ban is. Azóta pedig már 4-5 nemzedék 
került ki a főiskoláról, s nem egy tanított közülük középiskolában. 
Egyetemi végzettséget magyar szakon nem is lehetett nálunk sze
rezni, hisz a tanszék csak 1959-ben nyílt meg, külföldi tanulmány
utakról pedig 1948-tól 60-ig álmodni sem lehetett. Egy pillanatra 
sem volt kérdéses számomra, hogy nem a „papír” itt a fő kérdés, az 
csak ürügy. Még mindig Újvidékről szorgalmazzák a dolgot? Nem 
fogadják el a szabadkai városi pártbizottság vizsgálati eredményét? 
Készültem rá, hogy kihallgatást kérek az oktatásügy főnökénél, 
Bogié Popoviénál -  nem azért, hogy maradhassak, hanem hogy 
megtárgyaljuk, hova menjek. Emlékezetem szerint valahol, nem 
hivatalosan szóba került a pacséri általános iskola, ahová épp igaz
gatót kerestek. Persze, nem lelkesedtem érte, hisz sohasem dolgoz
tam általános iskolában.

Ezúttal ismét Bandi (Kovács András) barátom sietett szinte 
hívatlanul a segítségemre. Ezen a nyáron igen gyakran megfordult 
Szabadkán, mert valami fontos megbízatása volt a TB-ben a palicsi 
Magyar Ünnepi Játékok előkészületeiben. Egy este színházi bemu
tató után találkoztunk a Beograd kávéházban, s a „hogy vagy?”, „mit 
csinálsz?” kérdésre, elmondtam neki a legújabb fejleményeket, s 
külön nehezményeztem, hogy hivatalosan még csak szóba sem áll 
velem senki, akivel megbeszélhetném, hova menjek. Hogy most 
már előbb vagy utóbb, de végérvényesen mennem kell, ezzel tisztá
ban voltam.

Bandi nemcsak megígérte, hogy megbeszéli az ügyem a tartomá
nyi oktatásügy főnökével, Zagával, hanem két-három nap múlva



már a választ is meghozta: „Zagával beszéltem, minden a legna
gyobb rendben, dolgozz nyugodtan tovább úgy, mint eddig.”

Ez a „nyugalom” persze szintén nem tartott sokáig. Őszintén 
szólva, úgy éreztem magam, mint a horogra akadt hal, miután a 
horgász fárasztja, hogy kihúzhassa. Kezdtem fáradni, s nyugtalaní
tott, hogy -  hányadszor már? -  megint belém tört valakinek a bics
kája, de az nem hagyja annyiban.

Nem sokáig kellett várnom. Egy óraközi szünetben az igazgatói 
irodába szólítottak, ahol már ott ült a fent említett Bogié Popovié és 
Balla László, az egyik szakközépiskola igazgatója. Az ő népszerűsé
ge ekkor volt növekvőben Szabadkán. Volt valamilyen tiszteletbeli 
funkciója az oktatásügyben is, s alelnöke volt a Népkörnek. Itt 
ismerkedtünk meg. Ő azonban nem elégedett meg a puszta ismeret
séggel. A már említett sikeres Ady-est után egyszer, előzetesen 
bejelentkezve, meglátogatott, s egyenesen kimondta, hogy egy ilyen 
emberrel, aki..., ő közelebbről meg akar ismerkedni és meg akar 
barátkozni. Pertu stb.

Bogié Popovié és Balla László azért jöttek minden előzetes beje
lentés nélkül az iskolába, hogy meggyőzzenek róla: azonnal mond
jak le tanári állásomról, azaz megegyezéssel szakítsuk meg a mun
kaviszonyomat, s akkor elállnak a további vizsgálattól. Nem tudom, 
mennyire lehetett ez kínos Balla Laci számára, de én igazán helyette 
is szégyelltem magam. A vád pedig olyan volt, hogy egyszerűen túl 
volt az értelem határán, legalábbis az enyémen. Máig elképzelni 
sem tudom, kinek az agyában születhetett ilyen képtelenség: gye
reklányok iránti beteges vonzalom, ferde hajlam -  hogy finoman 
fogalmazzak. Persze, nem a mi iskolánkból indult, hisz onnan el
képzelhetetlen lett volna, hanem a velünk egy épületben, más vál
tásban működő általános iskolából. Valóban teljesen tanácstalan 
voltam. Azért villámgyorsan átviharzott az agyamon: sikerült tisz
tázni a Hídáal kapcsolatos vádat, kicsorbult a diplomát előíró tör
vény éle, nevetségessé váltak a korábbi vádak Lukács Györggyel és a 
fujtatással kapcsolatban. De mit lehet most tenni? Azonnal fel- 
mondtam.

Hogy megint az utcán-e, vagy hol, ezekben a napokban is talál
koztam Nagy Ferivel. Ezekben a hetekben, ha nem napokban került 
át Újvidékről Szabadkára 7 Nap. Feri hívott, mentem. A munkavi
szonyomban egyetlen napnyi hézag sem keletkezett. Hadd emlékez



tessek rá, hogy ebben az időben egyre hangosabban követelte Sza
badka a saját magyar napilapot, hivatkozva egyszerre a hagyomány
ra {Napló!) és a szükségességre is. Akkor a Magyar Szónak még nem 
voltak vidéki mellékletei, s a napilap mellett az egyetlen folyóirat és 
valamennyi hetilap Újvidéken jelent meg. Valószínűleg e követelés 
leszerelésére engedték át a hetilapot Szabadkának. Gondolom, sem 
az újság, sem a város és Észak-Bácska, de az egész vajdasági magyar
ság nem járt rosszul e kompromisszummal.

Az újsággal -  átmeneti időre -  Steinitz Tibor főszerkesztő, Kol- 
lin József, az igazán mindenes újságíró és Galamb János, a filmrovat 
szerkesztője jött Szabadkára. Hamarosan, ha nem mindjárt, belé
pett a laphoz Petkovics Kálmán, aki nemcsak színes, olvasmányos 
riportjairól, hanem hihetetlen termékenységéről is híres volt. És 
csatlakozott a laphoz Kvazimodo-Braun István törvényszéki bíró, a 
szenvedélyes újságíró, aki talán még fizetett volna is, csakhogy 
X-szel szignált írásai hétről hétre megjelenhessenek. Atyai öröksé
ge volt ez a megszállottság. Nagy Feri a lap igazgatója volt.

Rövidesen kiderült azonban, amit én mindig is tudtam, hogy az 
újságírói munkára alkatilag alkalmatlan vagyok. Tibi, a főszer
kesztő több rovaton is kipróbált, s a kollektívába is nagyszerűen 
beilleszkedtem, de bizony mint újságíró tengtem-lengtem; különö
sen Petkovics Kálmán és Kollin Jóska bácsi teljesítményének láttán 
éreztem úgy, hogy érdemtelenül kapom az aránylag szép fizetést. 
Valóban, kollégák, mármint tanár kollégák mondták vissza, hogy 
egy szakszervezeti ülésen valaki fel is vetette a kérdést: bűnös az a 
Juhász Géza vagy nem? Ha nem, mért nem veszik vissza az iskolá
ba? Ha igen, hogy lehetett úgy büntetni, hogy mindnyájunknál sok
kal nagyobb fizetést kap? Soha senki erre választ nem adott.

Végül is Steinitz Tibornak támadt egy mentő ötlete, kitalálta, 
hogyan hasznosíthatna. Olvassam el ezt, majd azt a könyvet (jugo
szláviai magyar irodalomról volt szó), s próbáljak írni róla. És írtam 
a Jobbágyok unokáiról (Fehér Ferenc), a Kéz a kilincsen-ről (Ács 
Károly), a Papírhajóról és a Három halász meg egy molnárról (Her
ceg János) stb. Kezdetben Tibi, mint egy tanár, itt-ott kijavította az 
írásomat, törölt belőle, hozzáírt, de egyhamar minden változtatás 
nélkül közölte.

Ismétlem, befogadott ez a most együvé kovácsolódó dolgozói 
közösség, közöttük jól éreztem magam. Különösen a tördeléskor



együtt töltött éjszakákon barátkoztunk össze, de a heti lapterv meg
beszélése utáni kugli mérkőzések és a preferánszpartik is kedves 
emlékeim. Mindennek ellenére éreztem, hogy nem vagyok a helye
men, az idegállapotom romlani látszott. Sehogyan sem tudtam ma
gam túltenni az immár négy éve kisebb-nagyobb megszakításokkal 
folyó gyötretéseken.

6. EL SZABADKÁRÓL -  MINÉL ELŐBB!

Valahol, most már tőlem távol, a felszín alatt azonban még 
mindig forrt valami ellenem. Tanítónő feleségemet ismeretlen kol
léganője állította le az utcán, s kérdezgette: mi van valójában? 
Gyerekek, szülők jönnek hozzá és más tanítónőkhöz tanácsért: mi
ért hívogatják ide-oda a gyerekeket s rágják a szájukba, hogy mit 
kell mondani?

Egyik nap a szerkesztőségben a drága, jó emlékű Pista bácsi, 
azaz Braun István félrehívott bizalmas beszélgetésre. Szinte szó 
szerint a következőket mondta: „Délután négy órakor legyél kinn a 
kórházban a feleségeddel együtt és jelentkezz dr. Ivandékics neu- 
ropszichiáternél. Semmit ne kérdezz, majd ő kérdez. De értsd meg, 
neked erre most szükséged van!” Ugye majdnem úgy hangzott, mint 
amikor Feri rám parancsolt, hogy megírjam a Hídnak a Majtényi- 
kritikát. Ki is mentünk az orvoshoz, külön-külön elbeszélgetett 
velünk. Persze, Pista bácsi bejelentett nála bennünket. Arról kér
dezgetett, hogy élünk a házasságban. Ekkor mellesleg kétévesforma 
volt a kislányunk. A feleségemnek azonban a következőket mondta: 
„Asszonyom, ha nem akarja, hogy a férje tartósan a páciensem 
legyen, a lehető legsürgősebben hagyják el Szabadkát!”

Aki e sorokat olvassa és az ezután következőket, bizonyára azt 
fogja mondani, hogy nem szerencsétlen, hanem valójában szeren
csés flótás voltam, hisz a döntő pillanatban a körülöttem folyó 
vetélkedésben, amikor úgy látszott, hogy az ördög diadalmaskodott, 
megjelent az angyal és kimentett. Az utolsó -  ebben már biztos 
vagyok -  ilyen angyal a Művészeti Akadémia volt. Miután két meg
bízatási időm (2x4 esztendő!) a Fórum Könyvkiadó élén lejárt, s 
meg sem fordult a fejemben egy harmadik vállalása, amire külön



ben az objektív körülmények sem voltak meg, nagy gondban vol
tam. Hova menjek? Ott maradni beosztottnak, ahol nyolc évig 
főnök voltam, igazán nem volt vonzó. És jött az Akadémia és 
hívott és mentem. Több esélyem, jól tudom, nincsen. Mert az 
öregedéssel, a várható betegséggel és halállal szemben nem lesz 
mentő angyal.

Most azonban és majdnem sokkal ezután még egyszer B. Szabó 
György, azaz Gyurka barátom játszotta az angyal szerepét. Valami 
összejövetelen találkozott MaluSev Cvetkóval, a zágrábi Magyar 
Képes Újság főszerkesztőjével, aki olyan összekötőféle volt a horvát 
pártvezetőség és a Horvátországi Magyar Kultúrszövetség között. 
Megtudta tőle, hogy Eszékre, a tanítóképzőbe magyar szakos tanárt 
keresnek, ő engem javasolt, s erről sürgősen értesített is. Ekkor 
ugyanis még érvényben volt a „káderdisztribúció”, tehát a végzett 
tanítókat ide vagy oda kinevezték. így Vajdaságból Horvátországba, 
főleg Baranyába, de Szlavóniába is. Némelyek megszerették a népet 
s a vidéket, és ott maradtak pályájuk, sőt életük végéig. Ez azonban 
kivétel volt. A szabály pedig az, hogy az odahelyezett pedagógusok 
leszolgálták a kötelező néhány évet, s máris siettek vissza a népe
sebb vajdasági falvakba, nagyobb iskolákba. A horvátországi ma
gyarság vezetői úgy vélték, hogy míg ottani diákokból nem nevel
nek, képeznek tanítókat, addig ott a magyar pedagógushiányt nem 
számolhatják fel. Elhatározták hát, hogy az eszéki tanítóképző ma
gyar anyanyelvű tanulói egy idegen nyelv helyett magyart tanulnak, 
s majd magyar tannyelvű iskolákban taníthatnak. (Itt, a Vajdaság
ban akkor még csak egyetlen idegen nyelvet tanultak a tanító
képzőben, az oroszt.)

Tíz-egynéhány tanuló jött össze, s belőlük egyféle „osztatlan 
tagozatot” formáltam; órarenden kívül, általában a délutáni órák
ban foglalkoztam velük. Mondanom sem kell, hogy úgyszólván a 
nulláról kellett indulnom, hisz többen az elemit is horvát tagozaton 
végezték: hangtan, szótan, mondattan, helyesírás, de mindenekelőtt 
verstanulás, memorizálás és egy-egy könnyebb novella (Móra, Tö
mörkény, Móricz). Emellett népdalokat, főként gyermekdalokat és 
gyermekjátékokat, mondókákat stb. tanultunk. Nagy hasznomra 
volt, hogy eddig is tanítóképzőben tanítottam, s ha nem is tudtam, 
de sejtettem, mi mindent kell tudnia egy pályakezdő tanítónak. 
Persze, nagy segítségemre volt gyakorló tanítónő feleségem.



Már az első órákon két meglepetés is ért: volt két szerb (nem 
horváti) anyanyelvű tanulóm, mindkettő leány. Érdekes egyiknek a 
vezeték-, másiknak a keresztneve maradt meg emlékezetemben: 
Bošnjak és Andelka. Kérdésemre elmondták, hogy azért jelentkez
tek magyart tanulni, mert valamennyire tudnak magyarul, s elkép
zelhetőnek tartják, hogy kétnyelvű környezetbe kerülnek; ha eset
leg szükség lesz rá, mindkét nyelven taníthatnak. Igaz, erősen törték 
a magyart, de példás akarásuk és szorgalmuk egyenesen meghatott. 
Nagy örömmel és némi elégtétellel olvastam csaknem két évtized
del később a Magyar Szó bán Burány Nándor szentlászlói riportját, 
amelyben közölte az Andelkával folytatott beszélgetését. Nem lett 
ugyan magyar tanítónő, de -  mint a helybeli kétnyelvű általános 
iskola igazgatója -  nem mulasztotta el megemlíteni, hogy annak 
idején magyart is tanult a tanítóképzőben, s annak most egy ilyen 
iskola élén nagy hasznát veszi. A másik meglepetést Bátori Pista 
tanulóm okozta. Addig még nem hallottam olyan magyar nyelvjá
rást, amely egyszerűen nem ismeri a hosszú mássalhangzót. Az én 
kedves Pista fiam pedig így beszélt: etem, itam, látam, halotam; igaz, 
az a és á hangokat sem igen lehetett megkülönböztetni a beszédé
ben, mert olyan palócos rövid á-t ejtett, e-je viszont a kétpontos 
középzárt é-hez volt hasonlatos. Tanácstalan voltam. Megpróbál
tam beültetni a csoport közepébe, s hangoztattunk kórusban ilyes
féle szavakat: halom -  hallom, tálal -  tállal stb. Hogy meddig jutot
tam vele a nem egészen másfél iskolaév alatt, már nem tudom 
megmondani, de erőlködésem első eredménye az lett, hogy Pista 
teljesen ötletszerűen hol itt, hol ott, ha kellett, ha nem, hosszú 
mássalhangzókat írt a fogalmazásban. Különben egyik legszorgal
masabb, legtörekvőbb tanítványom volt, kivételesen értelmes is, és 
nagyon ragaszkodott hozzám. Többször is kérve kért, látogassak ki 
hozzájuk Harasztiba, mert ő annyit mesél rólam, s a szülei és rokon
sága nagyon szeretnének megismerni. Ha jól emlékszem, Lacházán 
(Vladislavci) kellett leszállnom az Eszék és Vinkovci között közle
kedő vonatról, s természetesen ott várt az állomáson Pista és az 
édesapja. A kétlovas kocsin díszes bőrülés a vendégnek. S beporol
tunk a faluba. Akkor még nem vitt oda kövesút. Nagyon szép, 
emlékezetes napot töltöttem ott, s elbeszélgettünk drága barátom
ról, Békássy tiszteletesről is, aki 1936-38-ban volt a lelkészük.



Békássy és Haraszti! Előbbi könyvemben megkockáztattam azt 
a föltevést, hogy Békássy tiszteletesnek talán azért volt olyan hánya
tott a pályája, mert haladó gondolkodású volt. Teológus korában ő 
terjesztette Kolozsvárt a kommunista HídaV. Miután elolvasta a 
könyvem, „kiigazította” ezt a feltételezésemet. Elmondta, hogy Ha
rasztiból valóban nem helyezték át a papválasztás idejére, s ezért 
nem is választhatták meg. Sőt, ez a szabály olyan szigorú, hogy ha 
egy pap elhalálozik, s az utódjelölt részt vesz a temetésén, a te
metőből egyenesen el kell utaznia, be sem mehet a faluba! Ezt az 
esperes ellenőrzi.

De mért történt ez így? Két oka volt. Bár a falu nagyon megsze
rette -  tudomásom szerint bárhol szolgált, mindenütt egyhamar 
megszerették -, egy tekintélyes presbiterrel komoly nézeteltérése 
támadt. Ez felajánlotta neki feleségül a leányát. Elsorolta a vagyo
nát meg mindazt az örökséget, amely a leányra vár a rokonságtól. 
Gazdagabb lett volna, mint a környék földbirtokosa. De neki akkor 
már menyasszonya volt a mostani felesége. (Azóta elment.) Vissza
utasította. És ellenezte a megválasztását a szlavóniai egyházkerület 
esperese, Stadler Géza is. Kijelentette: nem engedi meg, hogy egy 
„kommunista bitang” fia legyen Haraszti lelkésze! Ez a „kommunis
ta bitang” Békássy Nándor tanító volt, aki Zentán valóban haladó, a 
baloldallal is rokonszenvező értelmiséginek számított.

Békássy Zoltán nyugalmazott esperes e kiejtéssel kapcsolatban 
egy igen érdekes haraszti hagyományra emlékezik. Feltűnt neki, 
meséli, hogy elég gyakori a faluban a Batona családnév. Egy idős 
Batona szerint az ősöktől rájuk maradt hagyomány szerint őket a 
honfoglaló magyarok már itt találták, mert ők valójában avarok! A 
falu sem itt állt, hanem ez már legalább a hetedik helye. Abban a 
nagyon régi világban ez a táj mocsaras volt, s csak itt-ott emelkedett 
ki belőle egy „bát”, azaz dombszerű szárazföld. Amint valami ve
szély közeledett, másik bátra menekült el a falu népe. Akik pedig e 
bátokon őrködtek, bátonállók, azaz batonák voltak. Innen a nevük. 
László Gyula professzort, a kettős honfoglalás elméletének megfo
galmazóját, gondolom, érdekelné ez a nemrég még élőnek tekint
hető haraszti hagyomány.

Mint említettem, a Szűcs Vilmos és jómagam „esetéről” lefoly
tatott pártbizottsági vizsgálat utáni záróülésen Metalac utalt a vaj
dasági és a horvátországi pártvezetők közötti nézeteltérésre, amely



a magyarság kulturális tevékenységének szervezési formái körül 
támadt. Hogy ennek mi volt a lényege, sohasem tudtam meg teljes 
bizonyossággal, csak némely utalásból következtethettem rá.

Alig egy-két hete lehettem Eszéken, amikor a szövetségben kö
zölték velem, hogy a közeli napokban ellátogat hozzám Trento! A 
nevét (ez partizán fedőneve volt, az igazit sohasem tudtam, vagy 
nem jegyeztem meg) már hallottam, s tudtam, hogy a Horvát Köz
ponti Bizottság tagjelöltje és a nemzetiségi ügyek felelőse. Megtisz
teltetésnek kellett venni, s valóban az is volt, hogy egy ilyen rangos 
politikus szükségesnek tartja tájékoztatni engem, a Horvátországi 
Magyar Kultúrszövetség elnökségének újdonsült tagját, a tanító
képző magyar szakos tanárát a vajdasági és a horvát pártvezetés 
nemzetiségi politikája közötti különbségről. Jövetele célját ő maga 
jelölte meg e szavakkal, miután, nem kis feltűnést keltve, szolgálati 
Mercedesén végigporolt Rétfalu akkor még földes-poros magyarok 
lakta utcáján, amely Petőfi Sándor nevét viselte, s viseli máig. Kísé
retében volt természetesen az elmaradhatatlan Malušev Cvetko.

Miben is állt, Trento tolmácsolásában, ez a különbség? Először 
is -  amit különben is tudtam -  abban, hogy ott megmaradt az 
országos, azaz köztársasági szintű magyar kultúrszövetség, (vertiká
lis szerveződés!), amelynek feladata az ott élő magyarság művelődé
si életének fellendítése. Ebben nagyon számítanak az aktivitásom
ra. Felhívta a figyelmem a nemzetiségi jogok, az egyenlőség olyan 
külsődlegességeire, mint a zászló használata. A középületeken -  
ilyennek számított a szomszédságunkban levő iskola mellett a pap
iak is, amelyben mi laktunk, a községháza stb. -  kötelező is volt a 
vörös csillagos magyar zászló kitűzése minden állami ünnepen; a 
népi együttesek táncosainak ruháiról nem hiányozhatott a magyar 
nemzeti színű szegély és pántlika.

Nem sokkal később az is megvilágosodott előttem, mit értett 
Trento a művelődési élet fellendítésén, a magyar művelődési egye
sületek megalakításának szorgalmazásán. Pápa főtitkárral, ritkábban 
Döme Dezső Izrállel, a Magyar Képes Újság eszéki munkatársával 
elég sokat utaztunk, Baranya és Szlavónia csaknem minden ma
gyarok is) lakta falujában megfordultam velük. Többször velünk 
volt Öszterrecher (Osztrájgernek mondta a nép) Sándor bácsi is, a 
szövetség elnöke, a Horvát Szábor (nemzetgyűlés) tagja. Az ürügy 
valamilyen rendezvény, műkedvelő előadás, körzeti szemle stb. volt.



Egyszer azonban Pápa főtitkárral nagyobb útra indultunk, hogy 
bejárjuk a szórványvidékeket. Ekkor hallottam először a Julián-is- 
kolákról, melyeket a Mondarchia idején létesítettek a Zágráb-Vin- 
kovci fő vasútvonal mentén az oda telepített magyar vasutasok és 
más köztisztviselők gyerekei számára. Több-kevesebb magyar la
kott továbbra is ezekben a helységekben, s mi most agitációs körút
ra indulunk magyar művelődési egyesületeket szervezni, alapítani. 
Pápa ekkor csak utalt arra, hogy miért szükséges ennek érdekében 
az agitáció, a teljes igazságot viszont Izra barátomtól tudtam meg. A 
háború alatt a Horthy-Magyarország és a Pavelié-féle Független 
Horvát Állam között volt egy olyan hallgatólagos egyezség, mely 
szerint ha egy magyar férfi behívót kapott a horvát domobran (hon
véd) hadseregbe, az különösebb nehézség nélkül átléphetett Ma
gyarországra. Hogy be kellett-e vonulnia, arra már nem emlékszem. 
Izra bácsi elmondta, hogy ezeket az akciókat ő személyesen bonyo
lította le, s kapcsolatai egészen a magyar belügyminisztériumig ter
jedtek. A háború utáni első időkben voltak is némi kellemetlensé
gei emiatt, de azok az idők már elmúltak, s íme, ő most hivatásos 
újságíró. Az említett településeken azonban a háború végén, a fel- 
szabadulás napjaiban alig volt család, amelyből ne lett volna egy 
vagy több férfi is odaát. Nagy volt emiatt az ijedelem, s a magyarok 
nagy sietve igyekeztek horvátnak deklarálni magukat. Hogy magyar 
művelődési egyesületet...? Dehogy kell nekik, hisz nincs ő közöttük 
magyar... Szóval, ilyen magyarokat igyekeztünk mi meggyőzni arról, 
hogy szabadon vallhatják magyarnak magukat, művelődhetnek ma
gyarul, ápolhatják nyelvüket, hagyományaikat. Utunk végcélja, ha 
nem tévedek, Velika Pisanica volt, ahol népi együttesek nagy szem
léjére került sor. Részt vettek természetesen magyar együttesek is, 
és szinte hivalkodott ruhájukon a piros-fehér zöld.

Egy csonka félévet (1953 március-június) és egy egész iskolaé
vet (1953/54) tanítottam az eszéki tanítóképzőben. Valószínű, hogy 
a beindult „magyar tanítóképzés” sikerén felbátorodva, a Horvátor
szági Magyar Kultúrszövetség (később: Horvátországi Magyarok 
Szövetsége) elnöksége úgy határozott, hogy az 1953 őszén induló 
első osztályba legalább tíz magyar tanulót kell toborozni. Miután 
ezzel a tanítóképző igazgatósága is egyetértett, a szövetség pályáza
tot hirdetett tíz ösztöndíjra, de a jelentkezést nem bíztuk a véletlen
re, hanem Pápa főtitkárral bejártuk a nagyobb falvakat, települése



két, és személyesen is agitáltunk, szülőkkel is beszélgettünk, s igye
keztünk meggyőzni őket, hogy tanítóképzőbe írassák a gyermekü
ket. így sikerült is kitölteni a 10-es létszámot, mert az ösztöndíj 
mellé kollégiumi elhelyezést, bentlakást is ígérhettünk. A teljes 
iskolaévben már a meglevő „osztatlan tagozat” mellett az elsőéve
sekkel a szabadkai tanítóképzőben érvényes tanterv szerint tanít
hattam magyar nyelvet és irodalmat.

Ennek az ígéretes kezdeményezésnek a további sorsáról, sajnos, 
nem sokat tudok. Távozásom előtt ugyan B. Szabó Gyurka barátom 
segítségével még gondoskodtam az utódomról, s Mezei Éva friss diplo
más tanárnőt sikerült megnyerni, hogy a helyemre álljon, őt meg tud
tommal egy zombori tanárnő követte. De hogy hányán szereztek ott 
oklevelet volt tanítványaim közül, hányán lettek aztán Szlavóniában és 
Baranyában magyar tanítók, arról semmit sem tudok.

Ha az előbbiekhez hozzáteszem, hogy időnként publikáltam a 
7 Napban, a Magyar Képes Újságában, közreműködtem az Eszéki 
Rádió magyar műsorában, vezetőségi tagja voltam az eszéki magyar 
művelődési egyesületnek, titkára Rétfaluban a területi pártalap- 
szervezetnek, több írócsoportot hívtam meg író-olvasó találkozóra 
Szabadkáról és Újvidékről, azt gondolná az olvasó, hogy lázas tevé
kenységben telt a másfél iskolaév Eszéken. Abban is volt némi 
igazság, amit Gál Laci bácsi így fogalmazott meg, mikor Pápa Jóská
val megjelentünk Újvidéken, hogy meghívjunk egy írócsoportot 
Horvátországban: „Nézzétek csak, megjött a pápa és a nuncius!”.

Én azonban partra vetett halnak éreztem magam. Hiányzott az a 
légkör, a szabadkai, amelyből kicsöppentem. Úgy éreztem ott, hogy 
irodalmi közegben mozgok, hisz ott volt a klub, már kiadtuk az első 
antológiát (Kalászok) és Urbán János első verseskönyvét (Életjel), s 
további terveink is voltak. Barátságot kötöttem Csépe Imrével, Úr- 
bán Jánossal, Zákány Antallal, Lukács Gyulával..., Braun Istvánnal, 
s persze még ezután szerettem volna megváltani a világot, hisz 
3CÍ-31 éves voltam.

7. VÉGÜL MÉGIS ÚJVIDÉKEN

Ekkor megint színre léptek a mentőangyalaim, akik valahol ma
gasan a fejem fölött s a tudtom nélkül összeesküdtek a -  javamra.

1954 tavaszán, az tanév vége felé az újvidéki pedagógiai főiskola 
hallgatói, B. Szabó Gyurka barátom és Penavin tanárnő vezetésével,



nyelvjárási gyűjtőútra indultak Szlavóniába. Gyurka egy napot ná
lunk töltött Rétfaluban, s így közelről belelátott ottani életembe. 
Közben beszámolt róla, hogy Újvidéken alakult egy Progres nevű 
lap- és könyvkiadó vállalat, amelynek az én Bandi barátom (Kovács 
András) az igazgatója. Ott jelenik meg a tartományi szakszervezet 
lapja, a Dolgozók, a Sportújság és az Ijjúság. Bandi az egyik legta
pasztaltabb és legsokoldalúbb magyar újságírót, Bogdánfi Sándort 
állította a Dolgozók élére főszerkesztőnek azzal a nem is egyszerű 
megbízással, hogy csináljon belőle újságot! Eddig ugyanis olyan 
közlönyféle volt, oldalait az ülésekről szóló beszámolók, a szakszer
vezeti vezetők szónoklatai stb. töltötték ki; a szakszervezeti tagdíj 
ellenében kapták a dolgozók, de senki sem olvasta; ott állt halom
számra a gyárak úgynevezett vörös sarkában, ami leginkább olyan 
könyvtárféle volt.

Nos, Bogdánfi, aki egy személyben író is volt (játszották már egy 
színdarabját Szabadkán, főleg azonban humorista volt) első dolgá
nak tartotta a művelődés és az irodalmi élet felerősítését, azaz 
létrehozását. Ennek szerkesztésére Gyurkát kérte fel. Gyurka és 
Bandi e lap szerkesztőségében ismerkedtek meg és barátkoztak 
össze. Valamelyikük egyszer véletlenül szóba hozott engem, s ekkor 
derült ki, hogy mindkettőjüknek jó barátja vagyok. Hogy valami
képpen vélekedtek is rólam, azt csak abból sejthettem, hogy abban 
állapodtak meg: a Dolgozók körüli csapatban nekem is helyem vol
na, sőt szükség lenne rám. Nem is titkolta Gyurka, hogy részben 
azzal a szándékkal is jött hozzám, hogy kifürkéssze ottani körülmé
nyeimet s annak lehetőségét, hogy Újvidékre költözzem. Mindket
ten jól tudták, hogy ha Szabadkán volnék, erről nem lehetne velem 
tárgyalni, de Eszéken hátha...

Röviddel Gyurkáék hazatérése után ismét végigporzott a rétfa
lusi Petőfi utcán egy fekete szolgálati Mercedes, a Trentóé után 
ezúttal a tartományi pártbizottságé. Természetesen Bandi érkezett 
vele. Jövetelének célja felől nem lehetett kétségem. A részletkérdé
sek körül azonban bőven akadt megbeszélnivaló. Egyetlen körül
mény volt csupán világos: megélhetési gondunk aligha lesz, hisz az 
újságnál és a kiadóban annyi munkám lesz, amennyit csak vállalni 
tudok, s a tiszteletdíjak bizonyára kitesznek egy tanári fizetést. A 
nehezebb dolog a tanári (fő)állás és a lakás volt. Egyetértésre jutot
tunk ugyanis abban, hogy nekem emberi-személyi rehabilitációm



érdekében okvetlenül tanári állást kell kapnom Újvidéken, a Prog- 
resban pedig tiszteletdíjért fogok dolgozni. Bandi vállalta, hogy a 
legrövidebb időn belül tárgyal Zagával -  még mindig ő volt az 
oktatásügy tartományi főnöke -, és tájékozódik a lakáshoz jutás 
feltételeiről is.

Ismét rövid idő múlva levelezőlapot kaptam tőle (az egyetlen
egyet több évtizedes barátságunk alatt, de sajnos, nem őriztem meg), 
amelyben meghívott Újvidékre a további részletek megtárgyalására. 
Jöttem is a megjelölt napon. Ekkor ismerkedtem meg közelebbről 
Bogdánfi Sándorral, akihez ettől fogva haláláig igen szoros barátság 
fűzött. Este igazi fejedelmi, persze reprezentációs, vacsorára men
tünk Péterváradra, ahol a Dolgozóknál rám váró tennivalókról tár
gyaltunk. Szállásom Gyurkáéknál volt (amint neki is mindenkor 
nálunk Szabadkán), mert másnap délelőtt jelenésünk volt a város 
oktatásügyi főnökénél. Persze, Zaga előbb már odaszólt. Elmondta 
a főnök, hogy a gimnáziumban ősszel megüresedik a magyar szakos 
tanári állás, tehát ott taníthatok, a feleségem pedig tanítói állást 
kap. Hátra volt még egy röpke, de annál fontosabb utcai (!) találko
zó Sóti Pállal a lakás kérdéséről. Bandival voltunk, s ő csak annyit 
mondott bevezetésképpen, hogy erről csak Pali bácsival lehet és 
érdemes tárgyalni. Ő pedig igen szűkszavú volt. Ennyit mondott: 
„Egy héten belül jelentem Andrásnak (ez volt pártkörökben Bandi 
neve), hogy van-e kilátás lakásra. Ha azt mondom, van, akkor gyere, 
mert lesz, de ha azt mondom, nem lesz, maradj ott, ahol vagy.” 
Bandi hamarosan érkezett távirata még rövidebb volt: „Pali azt 
mondta, gyere.” A többit tudtam. És Pali valóban állta is a szavát. 
Gyötörte a városi vezetőket, s számomra nem megfelelő lakást már 
egy hónappal ideköltözésünk után felajánlottak. Végül is jó tíz 
hónapra kaptam az első újvidéki lakást. Nagy szó volt akkor ez is, 
bár a családnak igen hosszúnak bizonyult.

Bandi táviratának kézhezvétele után már valóban készülődni 
kezdett a család az átköltözésre. Elhatározásomról most már a 
szövetség vezetőit is értesítettem. Teljesen kölcsönös volt a szándék 
és törekvés, hogy szépen, barátságban váljunk el. Mindenekelőtt 
vállaltam, hogy utódról gondoskodom a tanítóképzőben. Elvállal
tam még, hogy a nyári szünetben megszervezem a horvátországi 
magyar pedagógusok, főleg tanítók továbbképző tanfolyamát, s 
ezen Baranyai Júliával felváltva előadásokat tartok. Terhes felesé



gemet és négyéves leányomat már május végén Feketicsre kísértem 
a szüléimhez, s így történt meg, hogy a fiam születéséről táviratilag 
értesültem, és csak három-négy napos korában láthattam. Persze, 
nem Újvidékre, hanem Feketicsre szállítottuk a tanfolyam végezté
vel a lakberendezést is, hisz Újvidéken nem lett volna hova.

A véletlenek sorozata úgy hozta, hogy mind Szabadkáról Eszék
re, mind onnan Feketicsre édesapám segített költözni. 1954 tava
szán a feleségem az épp kanyarós kislányunkkal volt kénytelen Fe- 
keticsen maradni, 1955 júniusában, az eszéki pedagógus tovább
képző tanfolyam befejeztekor pedig már javában szoptatta a kisfi
únkat, szintén Feketicsen. Szülés előtt ugyanis alig tíz-egynéhány 
nappal elkísértem őket Feketicsre, mert ő ott akart szülni, hogy 
Eszékre még keresztlevélért se kelljen soha többé utazni!

Rétfaluban laktunk ugyanis, s ez a pusztulás, az elmúlás utolsó 
szakaszához érkezett ezeréves magyar falu (Kóróggyal, Szentlászló- 
val és Harasztival egyidős) mint családot nem fogadott be bennün
ket. Betolakodóknak tekintett. Két okból.

Hogy is kerültünk Rétfaluba? A Kultúrszövetségben folytatott 
első megbeszélésen két feltételt támasztottam ahhoz, hogy a tanító
képzőben elvállaljam az állást: lakás és állás tanítónő feleségemnek. 
Két hétig szállodában laktam és étkeztem a szövetség költségén, 
míg a családom Feketicsen volt. Ezalatt sikerült megoldani a lakás
kérdést. Kiderült ugyanis, hogy a rétfalsi református lelkész elvált a 
feleségétől, elhagyta a családját (két vagy három gyereket az anyjuk
kal), és elment Bácskába. A család meg a papné szüleihez költözött, 
tehát a papiak üresen állt. A Kultúrszövetség elnökségének egyik 
oszlopos tagja, Görbe bácsi egyszersmind a szlavóniai-baranyai re
formátus egyházkerület főgondnoka is volt, így az egyházkerület és 
a szövetség közt közvetítve, kijárta, hogy beköltözhettünk a pap
iakba. A lelkészi teendőket Gyurkovics tiszteletes úr látta el Ha
rasztiból, aki hetente egyszer, vasárnap istentiszteletet tartott, hét 
közben pedig egyszer hittanórát a gyerekeknek. Érthető, hogy a falu 
nem jó szemmel nézte, hogy illetéktelen, sőt méltatlan lakója van a 
falu paplakának. A tiszteletes úr is nagyon félt attól, hogy majd nem 
tudnak bennünket onnan kitessékelni, holott ő a családjával, épp 
középiskolába induló fiaival (egyik fia a képzőművész Hunor) min
denáron városközeibe akart költözni. Hiába bizonygattuk mi, hogy 
csak kényszerű kitérőnek tekintjük ott-tartózkodásunkat, senki



sem hitte. Különben az elköltözésünk után Gyurkovicsék valóban 
oda is költöztek, s ezután, úgy tudom, a tiszteletes úr innen járt 
Harasztiba. Bizonyos, hogy az irántunk megnyilvánult ellenszenvet 
az elhagyott papné is táplálta.

Nem kisebb gondot jelentett a szövetség számára állást, magyar 
tanítói állást szerezni a feleségem számára. Ilyen ugyanis nem léte
zett. Rétfaluban volt egy osztatlan alsó osztályos tagozat (I-IV.) 
talán huszon-egynéhány gyermekkel. És volt tanítójuk is: Rodiéné, 
Mária. Állás mégis lett úgy, hogy ezt a csekély létszámot kettéosz
tották: az I—III. és a II-IV. osztályok jártak az egyik, illetőleg a másik 
tanítónőhöz. Mária különben a háború alatt Magyarországhoz tar
tozó murán túli vidéken kezdte pályáját, férjhez ment Mirko Rodić 
horvát pedagógushoz, s így maradhatott Jugoszláviában. Fia, lánya 
nemigen beszélt magyarul, a férje most járási tanfelügyelő volt, 
Mária mégis mindent elkövetett, hogy minél simábban beilleszked
jen. Valójában elnézte, hogy horvátosodnak el a rétfalusiak már 
gyermekkoruktól, s ezért történt, hogy a feleségem tanulói a szünet
ben így szóltak egymáshoz: „Beszéljünk magyarul, mert itt az új 
tanító néni!” Szegény Mária is attól félt, hogy kitúrjuk az állásából. 
Arról is győzögette a horvátokat, hogy mi nem is igazi, csak olyan 
jugoszláviai magyarok vagyunk. Az igazi ő, a magyarországi! De volt 
az iskola tőszomszédságában még egy magyar tanítónő, nekem tanítvá
nyom a szabadkai tanítóképzőben, a feleségemnek földije, moravicai, 
és diákköri barátnője. Ő már négy-öt-hat éve ott élt, s még csak esélyt 
sem látott arra, hogy ott valaha magyar tanítói állást kapjon. A szövet
kezetben volt tisztviselőnő. S akkor jön ez a betolakodó!...

Elszoruló szívvel és tehetetlenül szemléltem e magyar közösség 
megállíthatatlan pusztulását. Ottlakásunk idején Rétfalu már 
Eszék egyik külvárosa volt, s az eredeti falumaghoz hozzáépült nagy 
Retfalának csak kicsiny része volt a Petőfi utca, ahol a maradék 
magyarság zöme élt, ahol a templom és az iskola is állt. Egyszer 
Kozma bácsi, a mi sarokházunkkal átellenben levő másik sarokház
ban lakó gazda valami kis fuvar után ott üldögélt, iddogált nálam, s 
hát miről beszélgettünk volna, mint a magyarságról. Kozma bácsi 
egyik pillanatban szinte felkiáltott: „De, tanár úr! Ha a belem kita
possák is, én akkor is magyar vagyok!” „Kozma bácsi -  vetettem 
ellen -, azért magának senki sem tapossa ki a belét. De az unokája 
nem tud magyarul!” Mire az apám korú Kozma bácsi hangos zoko



gásban tört ki, eleredtek a könnyei. Bizony, horvát rendőr, azaz 
milicista volt a veje, s noha egy házban lakott a család, a lányommal 
egykorú unokája nem beszélt magyarul.

Rétfaluról még el kell mondanom, hogy a papiak sarokház, az 
udvara és kertje gyakorlatilag a Dráváig nyúlik le: nagymosás előtt a 
Dráváról hordtunk vizet. A templom viszont az udvarban van! Jóval 
kisebb, mint a feketicsi, de nagyon formás, szép, különösen belül. A 
szószék és a karzat -  a padok is? -  úgy vannak kifestve, mint a 
tulipántos ládák. Még a neve is ott áll a mesternek, aki kifaragta és 
kifestette.

Itt, a papiakban került a kezembe a valamikori, úgy emlékszem, 
a múlt század végi rétfalusi református pap falukrónikája. A tiszte- 
letes úr még tudta, s fel is jegyezte, hányszor és hova futott el a falu 
lakossága a tatárdúlás, a török hódoltság, majd a kuruc kori felkelés 
idején, alighanem a Dráva valamelyik kis szigetére, s a vész elmúltá
val aztán visszaköltözött.

Vajon mi lett e könyv sorsa? Megmentették-e Gyurkovicsék az 
örök pusztulástól, elkallódástól ezt a kincset érő dokumentumot? 
És megvan-e még Rétfalu? Vannak-e ott még magyarok, legalább a 
Petőfi utcában? Kórógy sorsa, tudjuk, immár beteljesedett, valószí
nűleg Szentlászlóé is, talán Harasztié is. Lélegzetvisszafojtva hall
gattam mindig a híreket, amikor a háború Vukovár felől Eszék felé 
közeledett, de Rétfalu nevét sosem hallottam, s azzal vigasztalód
tam, hogy Rétfalu Eszéknek éppen a túlsó, nyugati szélén van, 
ahová csak Eszéken keresztül érhetett volna el a háború. Talán nem 
ért el.

Ez a Rétfalu tehát nem fogadott be bennünket, sőt kinézett. S 
mindezt a feleségem szenvedte meg leginkább. Én ugyanis naponta 
bejártam Eszékre tanítani, utaztam a szövetség vezetőivel Baranya- 
szerte, megjártam többször Kórógyot, Szentlászlót, Harasztit, Szla
vóniát egészen Nagypiszanicáig, Zágrábig, a feleségem pedig ült 
otthon a kislánnyal, idegenek között. Arra sem találtunk senkit, aki 
a kislányra vigyázott volna. Naponta együtt mentek az iskolába, de 
amikor indultam otthonról, a kislányom ráborult a nagykapura, s 
így könyörgött -  minden reggel! -: „Apa, ne menj el!” De én men
tem. S vagy húsz évvel később már felnőtt lányommal és dán 
vömmel elmentünk Rétfaluba, hogy megnézzék, hol siratott meg 
naponta Ilda lányom. A férje le is fényképezte abban a tartásban.



A továbbképző tanfolyam végeztével, mondhatnám, ünnepélyes 
búcsúztatásomra is sor került. A főtitkár, Pápa Jóska présházában, 
Csúza és Vörösmart között a szőlőhegyen egész napos kirándulá
son, afféle búcsúlakomán vettünk részt. Jóskán és feleségén kívül 
ott volt Österrecher Sándor bácsi elnök, Illés Pikó Pál, az elnökség 
tagja (Haraszti községi elnöke, s otthoni nevén Palcsó) továbbá a 
vörösmarti község elnöknője és Döme Dezső Izráel. Kisebb szó
noklatok is elhangzottak, azaz kétoldali fogadkozások a kapcsola
tok további ápolásáról.

Üres szavak, az ilyen alkalmakhoz illő, semmire nem kötelező 
fogadkozások, gondolhatja az olvasó. És azután?...

Minthogy, hangsúlyozom, barátságban váltunk el, s az ott töltött 
másfél év alatt aránylag jól áttekinthettem nemcsak az ottani ma
gyar művelődési problémákat, de közelről megismerhettem az otta
ni emberek, különösen a vezetők mentalitását is, a magyarság sajá
tos helyzetét Horvátországban, minden tőlem telhetőt elkövettem, 
hogy ezt itteni barátaimmal és a vezetőkkel megértessem. Meg
győződésem volt, és ezt igyekeztem itt tudatosítani, hogy az ottani 
magyar vezetőkben igen elevenen élt egyfajta ellenállás, szinte ref
lexszerű ellenérzés mindenféle paternizáló magatartás iránt, amitől 
a vajdasági magyar vezetők bizony nem voltak mentesek az érintke
zések során. Az sem szolgált valami nagy örömére az ott élőknek, 
hogy az innen olykor odalátogató írástudók és más értelmiségiek 
mindenáron valamiféle néprajzi kuriózumot akartak ott fölfedezni, 
esetleg „vízbe vesző nyomokat” kutattak, s alig érdekelte őket a 
jelen, a való élet, az ember, a nép.

Jó ideig egyenesen hozzám fordultak a szövetségből, ha innen 
írókat hívtak irodalmi estekre, de több újságíró is az én lelkes 
agitációm hatására kelt útra, hogy riportot írjon Baranyáról, Szla
vóniáról. Nagy megelégedésemre szolgál, hogy az én kezdeménye
zésemre vittük el Vörösmartra és Pélmonostorra Fehér Ferenc 
költői estjét, melyet eredetileg az Újvidéki Színház Vendégeink 
műsorában tartottunk. Ferinek ez volt utolsó baranyai költői fellé
pése.

Nemcsak a személyes ismeretség, de az ottani helyzet ismere
te is nagy segítségemre volt abban, hogy sikerült a szövetséggel 
közös kiadásban megjelentetni Baki Ferenc-Vébel Lajos A  
Petőfi brigád (1968) és Baranyai Júlia Vízbe vesző nyomokon című



könyvét. Ez utóbbiról még hadd jegyzem meg, hogy éppúgy elutasí
tó lektori vélemény ellenében adtam közre, mint korábban az 
Esővárókat (Fehér Ferenc), sőt, a lektor is mindkét esetben ugyan
az volt. (Bori Imre) A döntésem helyességét talán elég beszédesen 
bizonyítja, hogy e könyvet igen rövid idő múlva második, bővített 
kiadásban is közre kellett adni (1976, 1977). S erre emlékeztet a 
szerző saját kezű ajánlása is a könyv második kiadásában: „Dr. 
Juhász Gézának, a könyv szerkesztőjének, hűséges fegyvertársam
nak, akivel együtt vívtuk ki, hogy a Dráva-szög több évszázados 
csaknem elfeledett kultúrtörténete megjelenhessék és a baranyai 
emberek tágabb köreihez is eljusson”.

Már Újvidéken voltam, de mielőtt a gimnáziumban munkába 
álltam volna, még egyszer olyan helyzetbe kerültem, hogy egy aján
latra nemei kellett mondanom. Valaki, nem emlékszem a személyé
re, behívatott a tartományi oktatásügybe, s körülményesen elma
gyarázta, hogy rövidesen beindul Újvidéken a nemzetiségi nyelvű 
tankönyvkiadás, s annak élére vezetőt keresnek. Rám gondoltak. 
Én pedig arra, hogy valaki még mindig akadályozni akarja erkölcsi 
rehabilitációmat, s ez nem más, mint újabb manőverezési kísérlet. 
Hogy szó volt-e a majdani Tartományi Tankönyvkiadó Intézet meg
alapításáról, arra sem emlékszem. Természetesen a leghatározot
tabban visszautasítottam az ajánlatot, arra hivatkozva, hogy Zagá- 
val ebben s ebben állapodtunk meg, s én ilyen s ilyen feltételekkel 
vállaltam az Újvidékre jövetelt. Meglehet, hogy ezúttal valóban 
rémeket láttam, de talán érthető akkori résen állásom és bizalmat
lanságom. Nem is mondhatom, hogy nagyon erőszakoskodtak, s 
csakhamar akadt is vállalkozó a munkahelyre: Szarvas János, a 
József Attila Általános Iskola addigi igazgatója.

Nyárra tehát a szüléimhez költöztünk Feketicsre, s ősszel csak 
néhány bútordarabot hozhattunk magunkkal egy nyomrúságos al
bérletbe. A tanítás kezdete után derült ki, hogy teljesen elfelejtet
tem az átköltözéssel járó kötelező formaságokat, ki- bejelentkezést 
elintézni. Elutaztam hát Eszékre. Elmentem természetesen a városi 
pártbizottságba is kijelentkezni s átvenni az összekötő papírt, 
amellyel Újvidéken bekapcsolódhattam a pártéletbe. Csak a vona
ton vettem jobban szemügyre a nagy sárga borítékot, amelyben a 
párttagságomról szóló dossziét átvettem. Legnagyobb meglepeté
semre nem volt leragasztva! Ezt általában úgy adták a párttag kezé



be, hogy leragasztották és öt bélyegzőt ütöttek rá, a közepére és a 
négy sarkára. Elég hosszú az út Eszéktől Újvidékig, átszállás Dá- 
lyán, Vinkovcin, Verbászon. Már elolvastam a napi sajtót, s kézbe 
vettem a borítékot. Elolvastam az egész dossziét, azaz káderlapot. 
Jól szórakoztam, mígnem egy kitételén megakadt a szemem. így 
szólt: „Po pitanju I. B. se nije izjasnio!”, azaz a Tájékoztató Iroda 
kérdésében nem nyilatkozott. Ennél már csak az lett volna vesze
delmesebb bejegyzés, ha az állt volna benne, hogy a T. I. mellett 
nyilatkoztam. De akkor aligha kerültem volna el a kőtörő szigetet, 
a Goli otokot.

Volt miről meditálnom hazáig és még azután is sokáig. Vajon 
nem az volt-e minden meghurcoltatásom, kálváriám valódi oka? 
Hogyhogy erről a szabadkai pártbizottsági vizsgálat során egyetlen 
szó sem esett? Ezzel hozták összefüggésbe a Híddal kapcsolatos 
nemei"! És ha 1949-ben elfogadom a Híd főszerkesztői tisztét, akkor 
ez igazolt volna? Igaz, elvállalta később Majtényi és Herceg is, 
anélkül, hogy ezzel együtt közéleti szereplést is vállaltak volna. 
Ámde ők csak „becsületes polgári útitársai” voltak a pártnak, s nem 
sorkatonái, mint én.

Hogy a T. I. „kérdésében” nem nyilatkoztam, az valóban tény. 
Diáknyelven szólva elblicceltem, valójában nem akartam, mert 
nem tudtam nyugodt lelkiismerettel nyilatkozni. Mint már említet
tem, a hírhedt határozat a diplomavizsgák sorozatának kellős köze
pén jelent meg. Akkor épp Újvidéken voltam. De e vizsgák két-há- 
rom-négy naponként voltak, s a közbeeső napokat Feketicsen töl
töttem, ott készültem. Tudtam persze a főiskolai pártalapszervezet 
üléséről és napirendjéről is, de jobbnak láttam nem utazni ezért 
Újvidékre. Nem tudom, sikerül-e a mai olvasóval megértetni, hogy 
a döntés, az állásfoglalás ebben a kérdésben egy-két héttel a határo
zat megjelenése után egyáltalán nem volt könnyű dolog. Azt mond
hatnám, hogy csak föl kellett nézni a falra, s egy pillanat alatt 
dönteni, egyik vagy másik képre esküszünk. Ekkor Sztálin képe még 
minden hivatal, minden tanterem falán ott függött Tito képe mel
lett! (Marx, Engels és Lenin képe csak a még fontosabb és még 
hivatalosabb hivatalokban volt kifüggesztve, (sőt, Sztálin elvtársról 
(!) azokban a napokban még nem is igen hallottunk semmi rosszat, 
legfeljebb az őt félrevezető környezetéről, munkatársairól, akik őt, 
a tévedhetetlent -  akárcsak régen a fölszentelt királyokat -  rosszul



tájékoztatták a jugoszláviai helyzetről. Még az a „meggyőződés” is 
hangot kapott, hogy ha a jugoszláv elvtársak válaszleveleiből Sztá
lin elvtárs megtudja az igazságot, bizonyára megváltoztatja a véle
ményét, a félreértések majd tisztázódnak.

Máig nem találok megnyugtató magyarázatot arra, hogy az egész 
világ kommunista vezetői évtizedekig mélyen hallgattak a sztálini 
csisztkákról, noha kétségkívül tudtak róluk, sőt, ha valaki említést 
mert tenni róluk, mint például André Gid, azt nyomban burzsoá 
rágalmazóként ítélték el. Ez alól a mi pártvezetőink sem képeztek 
kivételt, pedig hát később nyilvánosságra került, hogy a mi akkori 
vezetőségünket is valósággal lefejezték a két háború között, s ha 
valaki tudta, ők biztosan tudták. Abban az illúzióban ringatták 
magukat, hogy ők majd enélkül is tudnak szocializmust csinálni, 
humánusabbat, mint a Sztálin-féle? De amint kiderült, nem tudtak, 
mert e csisztkák minden uralkodó kommunista pártban sorra kerül
tek, s hogy az abszurdum teljes legyen, a Sztálin-hű pártokban 
éppúgy, mint a miénkben, amely szakított Sztálinnal!

A magyar pártkáderek szinte tömeges tétovázásában, majd lebu
kásában, úgy vélem, még egy szempontot szem előtt kell tartani. 
Hadd fejezzem ki ezt egy 1945-ös emlékkel. Mint mindenütt, Topo
lyán is napirenden voltak 1945 tavaszán és nyarán, amíg ott voltam, 
a tüntetések. Hol a hadigazdagok, hol a háborús bűnösök, hol a 
király ellen, illetőleg a köztársasági államforma mellett tüntettünk. 
(Le a hadigazdagokkal! Le a feketézőkkel! Nem akarunk királysá
got, köztársaságot akarunk! Nem kell a király, Titót akarjuk!) Min
dig nagy tömeg verődött össze ilyenkor, de soha véletlenül sem 
fordult elő, hogy magyar anyanyelvű tüntető a különben vörös öt
ágú csillaggal ékesített kék-fehér-piros zászlót vette volna a kezébe. 
Azokat mindig a néhány itt maradt „becsületes” régi szerb tisztvi
selő vitte. A magyarok csak a vörös zászlókba kapaszkodtak. Persze, 
nagy hagyománya volt ott a kommunista munkásmozgalomnak, de 
én úgy vélem, s ez már akkor is világos volt előttem, hogy a magya
rok voltaképpen az internacionalizmusba kapaszkodtak, és szinte 
reflexszerűen védekeztek egy esetleges szerb hegemónia ellen. Nem 
kétséges, hogy a „szocialista táborral” való szakításban is az interna
cionalizmussal való szakításnak és a szerb nacionalizmus feltáma
dásának a veszélyét érezték.



Nem mellőzhető körülmény a fenti kérdéssel kapcsolatban, 
hogy a jugoszláv pártvezetés milyen lassan, fokozatosan adagolta az 
összetűzéssel kapcsolatos tényeket, dokumentumokat. Igaz, újsá
gokban elszórtan meg-megjelentek belőlük részletek, de mégis föl 
kell tenni a kérdést: miért kellett kerek húsz esztendőt várni a teljes 
dokumentumanyag közzétételével?! Előttem a kiadvány, amely a 
következő évszámot viseli: 1968. S eredetiben is ebben az évben 
jelent meg. A címe: A Jugoszláv Kommunista Szövetség a Nemzetkö
zi Munkásmozgalomban 1948 és 1968 között Felcím: Dokumentum
gyűjtemény. Fordítók: Jancsics Nikola és Kollin József. Vajon újra 
kellett fordítani? Vagy a teljes szövegek addig meg sem jelentek? 
De ennek a könyvnek is csupán az utolsó 68 oldala (a 269-ből!) szól 
a szóban forgó összeütközésről. Többek közt ilyen dokumentum is 
szerepel benne: Közlemény a Jugoszláv Dolgozó Nép Szocialista Szö
vetsége és Mali RDA Szudáni Uniója küldöttségének tanácskozásai
ról Aki a 200 oldalnyi kásahegyen átrágta magát, ilyeneket olvasha
tott: 1. A JKP és az SZK(b)P KB levelei, 1948 március -  május; A 
tájékoztató Iroda határozata, 1948 június; A JKP nyilatkozata a 
Kommunista Pártok Tájékoztató Irodájának a Jugoszláv Kommunis
ta Párt állapotáról hozott határozatával kapcsolatban, 1948 június;^ 
Tájékoztató Iroda 1949 november második felében Magyarországon 
hozott határozata; Közlemény a Tájékoztató Iroda feloszlatásáról, 
1949 április.

Nem tudom, nem a sztálinisták mentegetését, netán védelmét 
olvassa-e ki valaki ezekből a sorokból. Pedig voltaképpen mindez 
vádirat azok ellen, akik -  igenis bűnösen! -  legalább két évtizeden 
át tévhitben tartottak milliókat, vásárra vitették velük a bőrüket a 
háború előtt, a háború alatt és utána is -  miért? Sztálinért? A 
pártért? A fasizmus ellen igen. Az emberségért igen. De... Kár volna 
folytatni.

Végül tehát Újvidéken voltam, ahová ugye már 1949-ben át 
kellett volna települnöm, hozzájárulva a magyar értelmiség itteni 
összpontosításához, Újvidéknek mesterséges magyar művelődési 
központtá fejlesztéséhez. Vajon öt-hat év leforgása alatt -  sőt, a 
továbbiak során -  ez a (művelődés)politikai koncepció változatla
nul érvényben maradt? És a szabadkai pártvezetés 1949 körül, Me- 
talaccal és Nagy Ferivel az élén, megpróbált szembehelyezkedni a 
magyar értelmiség Szabadkáról való „elirányításával”?



A politikai rendőrség zaklatásai Újvidéken megszűntek -  a ko
rábbi formában. Mondhatnám, akárcsak az anyag, a (politikai) 
rendőrségi megfigyelés is legfeljebb átalakul. Itt az első négy év 
folyamán, amíg a gimnáziumban tanítottam, barátkoznom kellett 
igen magas beosztású UDB-ügynökökkel. Az pedig már merő vélet
len, hogy mindig akadt olyan magyar tanítónő, akinek a férje magas 
poszton volt a tartományi politikai rendőrségen. Egyszer egyikük
kel, nagyobb társaságban, még együtt is szilvesztereztünk egy lokál
ban, s akkor, de csak akkor, egyetlen alkalommal utalt a munkahe
lyére a következő szavakkal: „Csak attól őrizkedj, hogy valaha is 
hozzám kerülj!” Az ilyen kapcsolat különben kölcsönös családi lá
togatásokban, a gyermekeink kényeztetésében öltött formát. A ba- 
rátkozás indítékai felől sosem volt kétségem, de őszintén meg kell 
mondanom, mindez a legkevésbé sem zavart, hisz álmomban sem 
tudtam volna olyasmit mondani, amit ellenem felhasználhattak vol
na. Inkább megnyugtató volt számomra, hogy íme, most közelkép
ben vizsgálhatnak. Hát tessék. Jól éreztem magam a rendszerben, 
nem voltam ellensége. Hogy mindezek során nem találtak magatar
tásomban, gondolkodásomban veszélyt a rezsimre, azt később szin
te nyíltan a szemembe is mondták. Már néhány éve a Fórum könyv
kiadó részlegének élén álltam, amikor egy „kötetlen” beszélgetés 
során egy UDB-ügynök -  mindnyájan tudtuk róla, hogy a magyar 
lap- és könyvkiadás, továbbá a rádió magyar szerkesztőinek, szer
kesztőségeinek a megfigyelése a dolga -  ezt vágta a fejemhez: „Hát 
mit gondolsz, ha mi nem akarjuk, ott lehetsz te, ahol vagy?!” Lám, 
milyen balga, milyen önhitt voltam! Beképzeltem magamnak, hogy 
azért kerültem a könyvkiadó élére, mert kritikai munkásságommal 
jelét adtam annak, hogy értek valamicskét az irodalomhoz, úgy- 
ahogy meg tudok ítélni egy irodalmi művet, s mint szerkesztő nyolc 
esztendő alatt valamennyire beletanultam már a könyvcsinálásba is 
mint szakmába.

Bizony keserű volt e pirula, de lenyeltem. Mit is tehettem volna? 
Maradtam, amíg csak nem kínálkozott lehetőség megfelelőbb mun
kahelyre távozni. De ez már egy új fejezet az életemben.





AZ IRODALOM TISZTVISELŐJE





Nem kis fejtörést okozott az itt következő fejezet címének meg
fogalmazása. Végül is három lehetséges változat közül választot
tam.

Az első ez lett volna: Az irodalom szolgálatában. (Irodalmon 
mindig elsősorban, bár nem kizárólag, a jugoszláviai magyar iroda
lom értendő.) Noha a szolgálat szó, a szolga szóból eredvén, kifejezi 
az odaadást, az ügy iránti alázatot, s szándékom és akkori 
meggyőződésem szerint tevékenységem ilyen jellegű volt, mégis el
vetettem, mert bizonyára akadnak, akik úgy vélik, nem jó, sőt egye
nesen rossz szolgálatot tettem az irodalomnak.

A második címváltozat: Az irodalom műhelyében. Ezt viszont 
fellengzősnek, nagyképűnek tartottam. Habár a kiadó valóban egy
fajta műhely, ahol a kéziratból könyvet formálnak, formáltunk mi 
is, és nem is csak a szó technikai értelmében, hisz gyakran az íróval, 
ritkábban a lektorral is együtt dolgozva, töprengve, mérlegelve, a 
szövegen is csiszoltunk. Nem egy írásos dokumentum, levél, dediká- 
ció szól arról, hogy az író háláját fejezi ki a gondos szerkesztői 
munkáért. Csakhogy az irodalmi alkotóműhely fogalmán inkább 
olyan helyet értünk, ahol az alkotók találkoznak, ötleteket, gondo
latokat cserélnek, véleményt mondanak egymás munkájáról. Ilyen 
értelemben a Fórum Könyvkiadó (szerkesztősége) nem volt irodal
mi alkotóműhely az alatt a másfél évtized alatt, melyet ott töltöt
tem. Más kérdés persze, hogy az ilyen műhely mennyire fikció és 
vágyálom csupán, ha szem előtt tartjuk a művészi alkotómunka



nagyon egyéni, nagyon személyes jellegét. Ennek a boncolgatásába 
itt nem kívánok belebocsátkozni.

Maradok tehát Az irodalom tisztviselője cím mellett, vállalva a 
különben is hozzátapadó bürokrata mellékjelentést. Vállalom, nem 
vállalom, így utólag teljesen mindegy, az írók jelentős része úgyis 
hozzátapasztja az értelmezésben.

A címadásnál azonban még nagyobb gond maga a tárgy, a meg
írandó anyag válogatása. 1959-től 1975-ig dolgoztam a Fórum 
Könyvkiadóban, ebből nyolc esztendőt, azaz két teljes „mandátu
mot” e részleg vezetőjeként. Sok könyv „átfolyt” ezalatt e kiadói 
üzemen! S mi minden történt, változott az itteni magyar írói alkotó
munka körülményeinek alakulásában, a hazai és nemzetközi kiadói, 
irodalmi kapcsolatok fejlesztése területén? Mindez értelemszerűen 
része irodalmunk, nemzetiségi művelődésünk történetének. Lehet
ne mindebből, különösen az 1967-1975 közötti nyolc esztendő 
eseményeiből úgy válogatni, hogy egész ténykedésem egyetlen és 
töretlen vonalú diadalmenetnek, eredmények és sikerek sorozatá
nak lássék. De lehetne úgy is, hogy a tétovázások, tévedések, kudar
cok, megalkuvások láncolatának mutatkozzék, ami végül is fásult
ságba, apátiába, majd menekülési vágyba torkollott.

Mielőtt e sorok papírra vetéséhez fogtam volna, fellapoztam a 
könyvkiadó 1967 és 1975 közötti tevékenységéről birtokomban levő
-  igen foghíjas -  dokumentációt, annak a nyolc évnek írásos anya
gát, amikor e tevékenység élén álltam. A kép meglehetősen lesújtó, 
a magam elé tartott tükörbe kínos beletekintetni. Amikor ugyanis 
az általam igen tisztelt Sőtér István professzor úrnál megvédett 
doktori értekezéssel és az egyetemi doktori címmel hazajöttem, 
arról ábrándoztam, hogy Papp Dániel után majd Gozsdu Elek, 
aztán Thury Zoltán, Petelei István stb. következik, s a századfordu
ló valamiféle monografikus irodalomtörténete áll össze, miután 
egyenként kiemelem a meszesgödörből „a rögeszmések, őrültek, 
öngyilkosok, ifjan elhullottak viharvert csapatának” (Németh Lász
ló) egyedeit, vagyis megírom a magyar irodalomtörténet egy kima
radt nagy fejezetét, a nagy megújulást előkészítő nemzedék monog
ráfiáját.

Ehelyett a kiadó és az írótársadalom közötti bizalom és együtt
működés kialakításán fáradoztam (minden eredmény nélkül); ezért 
többek közt nyilvánossá tettem az addig szigorúan titkos, azaz „bi



zalmas” lektori véleményezést, könyvről könyvre az írók elé tártam 
az előállítási és eladási költségeket (lektorálás, szerzői tiszteletdíj, 
nyomdaköltség, szerkesztőségi költség, raktározás, árusítás stb.) 
százalékban kifejezve, meggyőzendő az írókat arról, hogy a kiadó nem 
hízik az ő zsírjukon. Mindhiába. Nemhogy nem értették a -  külön
ben nem egyszerű -  számításokat, rá sem figyeltek, hanem állhata
tosan kitartottak „eredeti álláspontjuk” mellett. Hamarosan rájöt
tem: mióta kiadó van -  mert talán előbb volt író, mint kiadó, de ki 
tudja, vajon a király vagy a főúr, akinek udvarában a hajdani írók 
dolgoztak, alkottak és másoltak egyidejűleg, nem tekinthető-e ki
adónak, az írói alkotómunka „haszonélvezőjének” -, azóta kiadó és 
író között bizalmatlanság, ellentét, vélt vagy valódi érdekellentét 
van. Heine életrajzában olvastam, hogy Kampe nevű kiadója meg- 
gazdult a költő műveinek kiadásából, míg a költő nélkülözött. Mi- 
roslav Krleža azt állította, hogy a két háború között egy svájci kiadó 
csak Krležát adott ki, s megélt belőle, őt meg jól fizette. Ezt akkor 
mondta nekünk, a Fórum képviselőinek, amikor művei nyolcköte
tes válogatásáról akartunk szerződni vele, s minden lehetséges ívho- 
norárium nál többet kínáltunk neki. Egy pillantást vetve a 
szerződésre, felpattant, hátat fordított a tárgyaló feleknek, s magá
ból kikelve dörögte: ha az uraknak nincs pénzük könyvkiadásra, 
áruljanak babot! (Másnap, persze, szépen aláírta a szerződést, s az 
első postával utánunk küldte.)

Fogalmaztam továbbá pályázati feltételeket, javasoltam bíráló- 
bizottságokat, előterjesztettem a dotációs igényt, majd elszámoltam 
a pénz felhasználásáról, számadatokkal bizonygattam, hogy a 
nyomdaköltség 50%-os emelkedése mellett mit jelent a dotáció 
10%-os növekedése; ajánlgattam jugoszláv irodalmi műveket az Eu
rópának, Magvetőnek, Mórának, Gondolatnak, sőt még a Kossuth
nak (pártkiadó!) is, jugoszláviai magyar írók műveit a Szépirodal
minak, a Magvetőnek, a Mórának, magyar és jugoszláviai magyar 
írók műveit a Minervának, a Matica srpskának, a Nolitnak, a BIGZ- 
nek stb.; alkudoztam Budapesten a Kultúrában a 150 000 $-os ex
porttétel körül centekről, biztosítandó könyvbehozatalunk ellenté
telét, szorgalmaztam -  igen csekély sikerrel -  a magyar könyvcserét 
a román és csehszlovák kiadói-külkereskedelmi szervekkel; szorgal
mazva a magyar irodalom (klasszikus és kortárs) reprezentatív al
kotásainak kiadását délszláv nyelveken, s négy kiadó (Nolit, Matica



srpska, Minerva, Fórum) megbízásából tanulmányban mutattam ki 
a nagy jugoszláv lemaradást a magyar fordítói bibliográfiával szem
ben. így kezdtem a kapcsolattörténeti kérdésekkel foglalkozni s 
általában az irodalmak kölcsönös fordításával. Értekeztem egy or
szágos tanácskozáson Travnikban a jugoszláviai magyar és a jugo
szláv irodalmak kölcsönös fordításáról. Közben még a Fórum válla
lat néhány részlege pártalapszervezetének titkára is voltam, aztán 
meg védekeztem -  és védtem a kiadót, kiadványainkat -  a liberaliz
mus vádja ellenében. Beismertem, persze, hogy mulasztás volt, de a 
pártvonallal ellentétes publikáció nem! Talán mondani sem kell, 
hogy egy olyan szervezett kampány során, mint amilyen a Végrehaj
tó Iroda 1972. évi levele után következett, olyasmi elképzelhetetlen 
volt, hogy a levélben megállapított „elhajlásra” valamely környezet
ben ne lett volna példa, ügyeskedni csak oly módon lehetett, hogy 
minél ártatlanabb „mulasztást” konstatáljunk, s annak a kiküszöbö
lését fogadjuk meg.

De hagyjuk a felsorolást. A fentiek némelyikéről a továbbiakban 
részletesebben is szólni kívánok. Egy mondat azonban mindenkép
pen ide kívánkozik. Az előbbiekből arra lehet következtetni, hogy a 
nyolc esztendő egyetlen kálvária volt a számomra. Nem így van. 
Számos olyan jelentős, irodalom- és művelődéstörténeti szempont
ból is fontos(nak vélt) kiadói vállalkozás sikerével is dicsekedhe- 
tem, amelynek elindításában és eredményes véghezvitelében szere
pem volt, emellett sok-sok nagy íróval és más értékes emberrel 
találkozhattam, megismerkedhettem. Ez adott erőt a munkához, az 
erőfeszítésekhez, ez segített át a mélypontokon, a válságokon.

Igaz, a pályatársaim ezalatt írták a könyveiket, majdan könyvek
be szerkeszthető tanulmányaikat. Én viszont már sohasem írhatom 
meg őket. S végül még örülhetek, örülök is, hogy az egészet viszony
lag ép bőrrel megúsztam, nem kellett például kivárnom a leváltatá- 
somat. Ha jól emlékszem, valamiféle pártfigyelmeztetést azért ki
róttak rám, de a távozásomkor kiderült, hogy az csak „szóbeli”, és 
nem kerül be a pártdokumentumaimba. Hogy is volna hát okom 
panaszra?!



1.,ÁTMENETI” PÁLYAMÓDOSÍTÁS

Az átmeneti azért került idézőjelbe, mert ugyan tizenhét évig 
tartott, mégis átmenetinek tekinthető, hisz tizenegy évi tanárkodás 
után (nem számítva az egyévi újságírói próbálkozást) következett, s 
ezt már e sorok írásáig újabb tizenhét évi tanárkodás követte.

Mielőtt a könyvkiadásban eltöltött tizenhét esztendő fontosabb 
eseményeinek leírásába fognék, szólnom kell arról a négy esz
tendőről is, amelyet közvetlenül ez előtt az újvidéki magyar gimná
ziumban töltöttem.

„A legszebb állás a világon a segédszerkesztői-főmunkatársi, 
pláne ha egyedül van” -  írta Majtényi a zombori Új Híreknél elfog
lalt állásáról. Számomra ez a gimnáziumi magyartanári állás, hiva
tás volt.

Nagyon szerettem a tanítóképzőben tanítani, mivel ott termé
szetszerűen igen nagy tekintélye volt a tanárnak. Hogyisne, hisz a 
növendékei majd „csak” tanítók lesznek az itt szerzett diplomával, 
ők meg ugye egy-két lépcsőfokkal máris magasabban állnak a peda
gógusi hierarchiában. A tanítójelöltnek szóló feddés-biztatás elma
radhatatlan eleme volt: hogy áll hólnap a tanítványai elé ezt a 
verset, olvasmányt, nyelvtani, nyelvhelyességi szabályt megmagya
rázni, ha... A gimnáziumban ilyen érveknek nem lehetett súlyuk, 
hisz ezek a diákok orvosnak, mérnöknek, jogásznak, közgazdásznak 
készültek, akik ugye egészen más helyet foglalnak el a társadalom
ban, mint a „nemzet napszámosai”. Akkor azonban, az ötvenes évek 
második felében még általános volt az igény egy alapos általános 
műveltségre, másrészt minden osztályban akadt egy-két értelmiségi 
családból származó tanuló, aki nem üres tarsollyal érkezett az isko
lába, hanem könyvtárral is rendelkező környezetből. Ebben a kör
nyezetben másként kellett a tekintélyt megalapozni és megtartani. 
Szerencsémre a diplomázás óta rengeteget tanultam, olvastam, s 
hogy lassan megindult a magyar könyvbehozatal is, nagymértékben 
fel lehetett frissíteni a tanítási anyagot, főleg a szemléltető irodalmi 
szövegek révén. Szóval, jóval nagyobb lehetőség kínálkozott, sokkal 
gazdagabb eszköztár állt rendelkezésre az irodalom, az olvasás meg
szerettetéséhez. A gimnáziumban ezt tekintettem legfőbb fel
adatomnak, sőt hivatásomnak.



A könyvbehozatal megindulásának rendkívüli jelentősége volt 
az iskolai irodalomoktatásban. A Fórum terjesztési osztálya ugyan
is egy kisebb raktárkészletet létesített az iskolában, s ezt a diákok 
kezelték a könyvtárban: ők voltak az eladók és a vevők, enyém csak 
a felelősség volt. A kiskereskedelmi árrésből pedig a könyvtár könyv- 
állományát gazdagítottuk. így a könyvtár körül kialakult egy -  nem 
is csekély számú -  irodalombarát kör. Ez volt az irodalmi ön
képzőkör magva is. Olykor nagyszünetben, de inkább a tanítás vé
geztével órákat töltöttünk itt együtt, s miről beszélgettünk volna, 
mint könyvekről, írókról, irodalomról. Máig az a meggyőződésem, 
hogy a pedagógus és a diák közötti kapcsolat a tanítási órákon is 
csak akkor lehet igazán gyümölcsöző, ha létezik az órákon kívül is.

Tehát nagyon jól éreztem magam a gimnáziumban. Négy év után 
mégis elhagytam. Sőt, már egy évvel korábban felmondtam, de nem 
mehettem el, mert épp akkor lépett életbe egy törvény, mely szerint 
az iskolákban legkésőbb február 28-áig kell felmondani, hogy 
ősszel, mire a pótlásáról gondoskodnak, felmentsék.

Az újabb pályamódosítás mellett pedig azért határoztam -  ezút
tal valóban magam határoztam -, mert válaszút elé kerültem: vagy 
az irodalmi-közírói tevékenység, vagy a tanítás. Annyi munkát vál
laltam az iskolán kívül, hogy az már emberileg, fizikailag elviselhe
tetlenné vált. Volt például olyan esztendő, amikor a heti 28 tanítási 
óra mellett (a kötelező 20 óra volt) nyelvileg lektoráltam a Dolgo
zókat, főszerkesztője megkövetelte, szó szerint így: megkövetelte, 
hogy hetenként jelentkezzem egy kétflekkes írással, valamilyen 
könyvismertetővel. Ha nem volt magyar könyv, írtam szerbhorvát 
kiadványról. 1957-től pedig, amikor Major Nándor vette át a Híd 
szerkesztését, oda is igen rendszeresen írtam, emellett ritkábban a 
Magyar Szóba stb.

Ugyancsak 1957-től beindult a Fórumban a könyvkiadás. Első 
főszerkesztője az a Steinitz Tibor volt, aki első könyvismertetőimet 
annak idején, 1953-ban a 7 Napban közölte. Tőle is hamarosan 
kaptam munkát. Egy ilyen felkérésre határozottan emlékszem: Mi- 
hailo Lalié Lakodalom című regényének kontrollszerkesztése volt, 
Herceg János fordítása. Biztosan voltak egyéb, talán kisebb munkák 
is, recenziók, nem tudom.

Mindehhez hozzá kell tenni, hogy a gimnáziumban hét osztály
ban tanítottam, s ez negyedévenként -  csak 20-as létszámú osztályo



kát számítva -  280 írásbeli dolgozatot jelentett, átlagosan három-öt 
oldalnyi írásos szöveg helyesírási és egyéb hibáinak javítását.

Igaz, nagyon sokat is kerestem, mondjuk, két-három-négy tanári 
fizetést is, de nem lehetett a húrt tovább feszíteni. A nagyobb kere
set tehát nem csábított a könyvkiadásba, mert akkoriban igazán 
nem szűkölködtünk, s ha minden bevételt, keresetet összeadtam, 
ott sem számíthattam többre. Mi csábított hát? Noha csak 35 éves 
voltam, ezt a tempót már nem bírtam. Láttam viszont, hogy az 
irodalom körüli tevékenységet -  hogy ilyen általánosan fogalmaz
zak -  nem lehet fél kézzel csinálni úgy, hogy ezt vállalom, azt nem. 
Ha valaki nincs jelen állandóan, azt éppúgy megszokják, mintha 
jelen van. Ha nincs, elfelejtik, kihagyják innen is, onnan is. Mivel ez 
a jelenlét megfelelt az ambícióimnak, nem akartam feladni, amit 
már elértem, feladtam hát -  úgy vélem -  eredeti, igazi hivatásomat.

2. NAGY NEKIFUTÁS -  MÁSFÉL ÉVRE...

Tehát, Steinitz Tibor hívott kiadószerkesztőnek, s én mentem. 
Mivel 1959 februárjában már felmondtam tanári állásomat az újvi
déki gimnáziumban, elintézett dolog volt, hogy szeptembertől el
foglalom új munkahelyemet. A gimnáziumban azonban vállalnom 
kellett a nyár végi pótvizsgák és az őszi érettségi levezetését, tehát a 
szabadság idején még az iskola kötelékébe tartoztam. Közben Ti
bortól már megkaptam a „felvételi vizsga” anyagát. A nyár folyamán 
meg kellett szerkesztenem három vékonyka verseskönyvet, Dóró 
Sándor, Huszár Zoltán és Gulyás József első köteteit.

Hogy mi mindent szerkesztettem a Fórumban az első másfél év 
alatt, mielőtt 1960 őszén Budapestre mentem volna -  két és fél évre, 
egyetemi tanulmányaim befejezésére -, s kialakultak-e már akkor a 
könyvsorozatok és a sorozatszerkesztői munkakörök, ma már nem 
tudnám megmondani. Csupán két vállalkozás, feladat (?) említését 
tartom érdemesnek.

Talán még 1959 vége felé vagy 1960 elején Szirmai Károly novel
láinak kéziratát osztotta rám a főszerkesztő. Nagy feladat volt, s 
nem kis szorongással vállaltam. Az író vitathatatlan tekintélynek, 
de nehéz embernek számított. 1952-ben ugyan már megjelent a



Viharban (elbeszélések), 1958-ban pedig a Katlanban (regény), 
mindkettő még a Testvériség-Egység kiadásában, de mindkettő kö
rül voltak valamilyen bonyodalmak. Szirmai Károly és az irodalom, 
a kultúra (politikai) irányítói valahogy nem tudtak szót érteni. A 
bizalmatlanság kölcsönös volt közöttük. Minderről csak úgy hallo
másból, más vélekedése alapján tudtam, míg a lényegéhez azután 
kerültem közelebb, hogy megismerkedtünk, majd megbarátkoz
tunk.

A feladattól csak akkor ijedtem meg igazán, hogy lezajlott első 
beszélgetésünk a kéziratról, a majdani könyvről. Persze, ilyenkor a 
szerkesztő szinte fejből tudja az „anyagot”, némely dolgokra ponto
sabban emlékszik, mint maga az író. Első alkalommal Szirmai azzal 
a praekoncepcióval ült velem tárgyalóasztalhoz, hogy én, a kiadói 
bürokrata, a hivatalos irodalompolitika megszemélyesítője okvetle
nül ki akarom herélni a kéziratot. Talán éppen ezt a szót is használ
ta. Még a beszédmodora is olyan szaggatott, támadó élű, kemény, 
ellentmondást nem tűrő volt, mint aki az ellentámadással a táma
dást eleve ki akarja védeni.

Mindez azonban csak az első, ismerkedő beszélgetésre érvényes. 
Mert amennyire mindketten féltünk az előttünk álló nehézségektől, 
alighanem egymástól is, olyan könnyen és gyorsan egyetértésre ju
tottunk. Már a második találkozóra kész szerződéssel vártam, s a 
válogatás véglegesítése után a Fórum klubjában alá is írtuk. Még 
abban is megállapodtunk, hogy noha a címadó írásnak a címe, talán 
a kötet legjobb elbeszélésének címe, Többé már nem jön senki (így is 
maradt a kötetben), a kötet címe legyen rövidebb, s így Már nem jön 
senki lett.

A kellemes meglepetések sora még ezután következett. Azzal 
kezdődött, hogy Károly bátyám -  a továbbiakban már így kell emlí
tenem -  a rá jellemző darabos teatralitással barátjává fogadott: 
ölelkezés, csók, szervusz! Ez utóbbihoz külön ragaszkodott, mert 
én vonakodtam visszategezni, hisz három évvel idősebb volt édes
apámnál, éppen hetvenéves, én meg 36. (Sosem tegeztem például 
Gál Laci bácsit, sem Majtényi Mihály bácsit, noha jó barátságban 
voltunk.) Mint újdonsült barátok, hosszasan elbeszélgettünk a 
klubban, s többek közt elmesélte, hogy ő a két háború között nótá
kat is szerzett, szöveget és dallamot, s büszkén jelentette ki, hogy 
több nótaszerzeményét a pesti rádióban is játszották. Ezek közül



kettőt-hármat el is dúdolt ott a fülembe, szép halkan, hogy a többi
ek ne hallják. Ezen még csak csodálkoztam, mert sehogy sem tud
tam összeegyeztetni Szirmai írásművészetét, világszemléletét az ál
tala szerzett édesbús nótákkal. A következő kérdésén azonban már 
elképedtem. Azt kérdezte tőlem nyíltan és egyenesen, ránézve a 
szerződésre, hogy mennyi jár abból nekem?! Megrökönyödésem 
láttán hosszas magyarázásba kezdett arról, hogy így volt ez mindig; 
ha nem a saját költségén adta ki könyvét az író, azért nagy hálával 
tartozott annak, aki segítségére volt a kiadónál.

Ettől a naptól fogva haláláig tartott a barátságunk. Többször 
meglátogattam Verbászon a cukorgyár-telepi lakásán, később a vá
ros központjában is, a várostól írói érdemei elismeréséül kapott 
kétszobás összkomfortban. Egyszer, még a cukorgyári lakásában 
ágyban találtam. Elmesélte, hogy a városból hazafelé tartva, elütöt
te egy autó. Fáj a lába, s bár nem tört el, de -  fordult hozzám rémült 
arccal -  „lehet, hogy egész életemre nyomorék maradok!” Akkor 
még magamban elmosolyodtam. Úgy nyolcvan körül járt, s hát 
egész életére... Nagyon fiatal voltam, semhogy megérthettem volna.

Szirmai Károly jellemzésére és kettőnk baráti kapcsolatainak 
szemléltetésére el kell mondanom, hogy az általam kezdeményezett 
írók fóruma (kezdetben ez volt a későbbi Alkotók Gyűlése elneve
zése) egyik legállandóbb és legaktívabb részvevője volt. Valósággal 
meghatott, hogy amikor az Újvidéken élő írók közül alig nyolcan-tí- 
zen tartották érdemesnek részt venni az összejövetelen (1967-68- 
ban még 50-60-an is megjelentek), Károly bátyám megfogadta 
egyik kisiparos szomszédját, hogy kilométerpénz és napidíj ellené
ben ide fuvarozza. Ekkor már egymást követték a novelláskönyvei: 
A csend víziói, 1965; a Muzsikáló messzeség, 1968; a Falak, puszta 
falak, 1970, amit az is indokolt, hogy Illés Endre író, Szirmai nagy 
tisztelője, a Szépirodalmi Könyvkiadó igazgatója minden Szirmai- 
könyvből megtisztelő (többezres) példányszámot rendelt ma
gyarországi terjesztésre. Ha az úgynevezett szakma, az írók, kriti
kusok, irodalomtörténészek manapság tudják írónk helyét az 
egyetemes magyar irodalomban, akkor abban ezeknek a kiadvá
nyoknak nagy szerepük van.

Nemrég a kezembe kerültek Kende Ferenc emlékezései (még 
mindig kéziratban vannak!) jugoszláviai könyv- és lapterjesztési, 
valamint kiadói tevékenységéről. Leírja többek közt, hogyan támo



gatta a Horthy-kormányzat a jugoszláviai magyar lap- és folyóirat
kiadást, nevezetesen a Reggeli Újságot és a Kalangyát. Herceg János
tól viszont még Szirmai életében hallottam egy anekdotát arról, 
hogy Szirmai mint a Kalangya főszerkesztője egy alkalommal a 
belgrádi Majestic szállóban kis híján incidenst idézett elő, mert 
valakivel összeütközött a forgóajtónál. Ahogyan ezt János előadta, 
jellemezve Károly bátyánk kétbalkezes magatartását, azon nagyon 
jót lehetett nevetni. Csakhogy ők titkos találkozóra mentek oda, s a 
magyar követség képviselőjétől nagyobb összeget kellett átvenniük 
a Kalangya támogatására. Egy verbászi látogatásom alkalmával va
lahogy erre tereltem a beszélgetést. Károly bátyámnak ettől megjött 
a mesélő kedve, s elmondta, hogyan küszködtek a királyi Jugoszlá
via korrupt tisztviselőivel. Egyszer -  ki tudja már milyen ürüggyel -  
a kulai járási főszolgabíró a folyóirat betiltásával fenyegetőzött, 
mire egy személygépkocsit ajándékoztak neki, hogy a jóindulatát 
megnyerjék. Természetesen ez is magyarországi pénzből volt. A 
főszolgabíró eljárása pedig nyílt zsarolás.

Tehát a hatósággal állandó küzdelmet folytatott, s mondjuk ki, 
szakadatlan félelemben, szorongásban élt. A háború végeztével az
tán sok új ember került a gyárhoz, sok új lakó a telepre, akiket nem 
ismert, s ez is fokozta félelmét. De ha ez nem lett volna elég, 
közvetlenül a háború után rövid időre az ÓZNA le is tartóztatta. 
Mesélte, hogyan fenyegették meg. S ha mindezek ismeretében olva
som újra az olyan elbeszéléseket, mint például a Gyújtsátok föl az 
éjszakákat, egészen másképp értelmezem, mint korábban.

A Csend víziói körüli közös munkánk már az így kialakult barát
ság és ismeretség szellemében folyt, úgyszólván minden vita nélkül.

A másik, véleményem szerint, említésre méltó feladatom a ki
adóban töltött első évekből a Lakó i brzo mađarski (Könnyen és 
gyorsan magyarul) című magyar nyelvkönyv a szerbek számára. En
nek előzménye a Szerbhorvát nyelvkönyv I. (1959) és az Osnovi 
mađarskogjezika I. (A magyar nyelv alapjai), melyeket a tartományi 
kormány rendelt meg a Szerb Tudományos Akadémia egyik intéze
ténél, amelynek a teljes neve: Institut az eksperimentalnu fonetiku, 
patologiju govora i izučavanje stranih jezika (Kísérleti fonetikai, 
beszéd-patológiai és idegennyelv-kutató intézet). Igazgatója, dr. 
Đorde Kostić egyetemi tanár (fonetikus) első újvidéki látogatása
kor vagy nyolc-tíz magyar szakos tanárt hívtak megbeszélésre, aztán 
ketten maradtunk, majd én egyedül. Ki tudja, hogy történt ez? Hisz



a nyelvtudomány sem vonzott különösebben, az idegen nyelv tanítá
sában, különösen ennek elméletében pedig teljesen járatlan voltam. 
Számos előnyöm származott ebből a munkából. Mindenekelőtt 
Kostić professzorban egy nagy formátumú személyiséget ismertem 
meg. Ellestem tőle azt a módszert, amely szerint ő hasonló mód
szerrel különböző fejlődő országokból érkezett egyetemisták szá
mára készített nyelvkönyveket, s e „gyorstalpaló” módszer segítsé
gével két-három hónapi itt-tartózkodás után már megkezdhették 
egyetemi tanulmányaikat szerbhorvát nyelven. Természetes, hogy 
azokhoz hasonlóan a mi két könyvünk anyaga is magnetofon szalag
ra került, s a tanítás nyelvlaboratóriumban folyt. A munkatársi- 
társszerzői tiszteletdíjból kitűnő zongorát vehettem.

Miért, miért nem, talán a rendőrség, a határőrség és a hírszerzés 
szorgalmazására, felmerült az igény egy magyar nyelvkönyv meg
szerkesztésére, de egyéni használatra is alkalmas kézikönyvre. Ko
vács János szerkesztőtársam, mivel tudott a Kostić professzor mel
lett szerzett tapasztalataimról, kierőszakolta Rehák László vezér- 
igazgatónál a szerződéses megbízást a könyv megírására, természe
tesen társszerzőségben. Én jól haladtam a munkával, de mivel 
időközben látható közelségbe került a pesti tanulmányút, nagyon 
szorított az idő. így egyfelől nem várhattam János lassú munkájára, 
s indulásom előtt mindenáron be kellett fejezni, legnagyobb részét 
magam írtam meg. János viszont vállalta a szerkesztéssel együtt járó 
teendőket (szövegrajzok megrendelése stb.). A könyv szép lassan el 
is készült, s 1962-ben megjelent először, majd 1966-ban másodszor, 
1975-ben harmadszor, 1979-ben negyedszer és 1995-ben ötödször 
is. Mindig a belügy szorgalmazására.

1980 táján már előkészületben volt a negyedik kiadás is. A ma
gam részéről alá is írtam a szerződést, de a társszerzőm megtagadta. 
Megtudta ugyanis, hogy az illusztrátor maga nagyobb tiszteletdíjat 
kapott volna, mint a két szerző együttesen. Elestem hát valami 
aprópénztől, ami azért lett volna kedves, mert egyetlen tollvonást 
sem kellett volna érte tenni, azaz csak egyet, aláírni a szerződést. 
Úgy gondolom, nincs szebb pénz az ilyen „potyánál”.

Ugyanakkor fel is lélegeztem, mert őszintén szólva már rég res
telltem ezt a gyengécske munkát. Magam is csak átmeneti megol
dásnak szántam, nyilván más is, amíg egy jobb nem születik. De nem 
született. Különben sosem dicsekszem vele a bibliográfiámban, 
mindig is tisztában voltam csekély értékével.



Miért is foglalkozom e könyvecskével ilyen részletesen? Mert 
időközben (1972-ben) készült a Fórum és a magyar Tankönyvkiadó 
Intézet közös munkájaként és közös kiadásában egy Szerbhorvát 
nyelvkönyv a Tanuljunk nyelveket sorozatban az én szerkesztésem
ben magyarországi és itteni szakemberek (dr. Ivanka Jovanovié és 
dr. Horváth Miklós) együttműködése eredményeként. Ennek meg
felelő magyar nyelvkönyvet szerettem volna kiadni a szerbhorvát 
anyanyelvűek számára. Lett is volna hozzá jugoszláviai társkiadó, 
de közben megváltam a Fórumtól, s az utánam jövők ezt egyáltalán 
nem tartották szívügyüknek. Most meg már rég elmúlt annak a 
divatja, hogy az itt együtt élő népek egymás nyelvét tanulják. Szá
mos dugába dőlt kiadói elképzelésem -  ábrándom? -  közül ez máig 
különösen nyomja a lelkem.

3. MÉG EGY KITÉRŐ

Ha Eszéket kitérőnek neveztem a Szabadkáról Újvidékre vezető 
úton, a kiadói-szerkesztői-főszerkesztői tevékenységet pedig a pe
dagógiaihoz képest, akkor a két és fél évi pesti tanulmányutat ez 
utóbbi kitérőhöz képest kell újabb kitérőnek tekinteni. Immár több 
mint négy évtizedes pályámnak tehát a java része kitérőből s a 
kitérőkből való kitérőkből áll.

Kádár Jánosék 1956. évi hatalomra jutása után szinte biztosra 
vettem a jugoszláv-magyar kapcsolatok javulását, s figyelemmel 
kísértem annak minden látható megnyilvánulását. Kovács Bandi 
barátom jelen volt 1956 őszén a jugoszláv-magyar pártküldöttség 
zárómegbeszélésein Kopácson. A delegációkat ugyan Tito és Gerő 
vezette, de Bandi elbeszéléséből egyértelmű volt, hogy Magyaror
szágon Kádár a jövő embere, aki nagy szimpátiával tekint a jugo
szláv politikai magatartásra, a Jugoszláviához fűződő, erősítendő 
kapcsolatokban pedig a szovjetektől való függőség enyhítésének 
lehetőségét látja. Azóta már tudjuk, hogy Tito a nem sokkal ezután 
Hruscsowal sorra került brioni találkozón „megbékélt” ugyan a 
szovjetek magyarországi katonai beavatkozásával, de Münichhel 
szemben határozottan Kádár mellett tette le a garast. Talán az is 
emlékezetes még, hogy ezt a delegációt épp a Jugoszláviából történt 
hazatérésükkor a kitört népfelkelés fogadta.



A jugoszláv-magyar kapcsolatok fejlődése, javulása a „konszoli
dáció” (pacifikálás?) után valóban felgyorsult. Talán természetes, 
hogy engem mindenekelőtt a kulturális együttműködés kezdeteiről 
szóló hírek foglalkoztattak, míg a politikai és gazdasági közeledés 
tényeit csak mint az előbbiek feltételeit vettem számba.

Innen érthető, hogy amint 1960 késő őszén elhangzott a magyar 
rádióban, hogy hosszú idő után megkötötték az első jugoszláv-ma
gyar kulturális megállapodást, s az magában foglalja ösztöndíjasok 
cseréjét is, felkiáltottam: megyek Pestre! S csakugyan, alig néhány 
nap múlva megbeszélésre hívott a Putnik Szálló éttermébe Nagy 
Jóska, a tartományi pártbizottság tagja, ekkoriban „főmagyar”. 
(Hogy miért nem a Fórumban vagy a TB-ben találkoztunk, ki tudja.) 
Szinte meg sem lepődtem, amikor ezzel a kérdéssel kezdte a beszél
getést: érdekel-e a szakmai továbbképzés? Abban sem kételkedtem, 
hogy ez pesti tanulmányutat jelent. Azonnal igennel válaszoltam, 
bár hozzátettem, hogy erről azért szót kell érteni a családdal. Jóska 
azzal folytatta, hogy íme, megnyílt a magyar tanszék, káderhiány van 
stb., majd azzal folytatta, hogy rövidesen hivatni fog Zaga (még 
mindig ő volt az oktatásügy vezetője a tartományban), s vele a 
részletes feltételekről -  fizetés, ösztöndíj -  fogunk tárgyalni.

Örömöm határtalan volt, hisz e beszélgetés az egyetemi tanul
mányaim befejezésén túl szinte elérhető közelségbe hozta az egye
temi katedrát is. Ez pedig több volt, mint amit legmerészebb álma
imban is képzeltem. Sőt, valamiféle furcsa viszolygást is kiváltott 
belőlem, mert diákkoromban Szabó Dezsőnél és más kortársainál 
annyi elmarasztalást olvastam az egyetemi katedra után futó s az 
egyetemi tanári rangot méltatlanul bitorló középszerű emberekről, 
hogy ez nem tartozott leghőbb vágyaim közé. Az öröm mellett 
egyszersmind óriási gond is szakadt a nyakamba. Leányom kilenc-, a 
fiam ötéves volt, a feleségem hagyományosan gyöngén fizetett taní
tónő; a nagyszülők 50-80 km-nyi távolságban. A dilemmát a felesé
gem oldotta fel, mert vállalta a megpróbáltatást. Az volt ez a javá
ból. Nem is csak anyagi vonatkozásban -  bár abban is, hisz akkori
ban bevételemnek csak harmadát-negyedét tette ki a fizetés, a többi 
tiszteletdíj volt, s ez most nincs tovább. A feleségem legnagyobb 
gondja a család volt a munkaviszony mellett. Méltán írta róla dr. 
Sztáncsics András -  a Pesten történt doktorrá avatásom alkalmá
ból - :  „... sokéves kitartása, gondja a tanuló s emiatt igen sokszor a



másik országban tartózkodó férje mellett egy kicsit hőstett is volt. 
Nem is kicsi”.

Meg kell jegyeznem, hogy az „első fecskék”, azaz a tanulmány
utasok kiválasztása valahol a tartományi politikai csúcson történt 
mindenféle pályázat nélkül. S hozzá kell tennem: nemcsak mi hár
man voltunk a névjegyzéken -  B. Szabó György, Virágh Mihály 
rendező és e sorok írója - , de mások nem vállalták e megpróbálta
tást, vagy úgy vélték, nincs ott mit tanulniuk, s itt egymás előtt 
vizsgázgatva is megszerezhetik, meg is szerezték, a tanári oklevelet. 
Szeli még az első fecskék előtt járt fönn, a kulturális megállapodás 
megkötése előtt amolyan „önköltséges” hallgatóként, s már haza
tért a megszerzett diplomával, mielőtt mi még elindultunk volna.

Én, azaz a mi családunk tehát vállalta, vállaltuk. De hogy mit, 
milyen körülményeket, az csak később derült ki. Pedig milyen bizta
tóan indult! Hármunkat a Keleti pályaudvaron még a művelődési 
minisztérium és a jugoszláv nagykövetség képviselői fogadtak. 
Csakhogy, amint hamarosan kiderült, akkor még minden kiutazás
hoz kilépési és belépési vízumra volt szükség. S ez még pénzbe is 
került -  mindegyik. Velem például megtörtént, hogy 1961 szeptem
berében az első szigorlatomra nem kaptam meg a belgrádi magyar 
konzulátuson a magyar beutazási vízumot, holott már egy hónappal 
korábban hivatalos értesítést kaptam az ELTE-től a szigorlat dátu
máról, a szigorlati bizottság összetételéről stb. B. Szabó György 
1960 decemberétől 1961 júniusáig nem járt itthon, miután pedig 
hazajött, többé nem tért vissza. Virágh Mihály egy iskolaévre kapott 
ösztöndíjat, s azalatt egyszer sem jött haza. A családja egyikünket 
sem látogathatta meg egyetlen alkalommal sem. Mások ilyen irányú 
kísérleteiről nem is igen tudok, az én családom viszont két ízben is 
megkapta a tartományi belügyi szervektől a kiutazási, de egyszer 
sem a magyar beutazási vízumot! A belgrádi magyar konzul kérdezte 
a feleségemet: hogy gondolják, hogy egyszerre az egész család Magyar- 
országon legyen? Közben persze olyat is mondtak a három-négy-öt 
hónapig családfő nélkül élő családnak, hogy csak rajtam múlik az ő 
beutazásuk, én tudom, hol lehetett azt Pesten elintézni. Nem gon- 
dolják-e, hogy éppen én nem kívánom az odautazásukat? Való igaz, 
hogy nem mentem el ebben az ügyben a hírhedt Andrássy úti (akkor 
még Népköztársaság úti) KEOKH-ba (Külföldieket Ellenőrző Or
szágos Központi Hivatal); ebből elég volt valahányszor odaérkez



tem, vagy haza akartam utazni. Pedig hányszor álmodtam róla, hova 
mindenhova viszem el őket, ha feljönnek, hisz ekkor már elég jól 
ismertem a nagyvárost, ideértve valamennyi színházát is, mivel Mi
hálynak minden estére volt belépője valamelyikbe, s akkor tartot
tam vele, amikor csak akartam, vagy érdekelt az előadás. Ez pedig 
gyakran előfordult.

Hogy a fenti témát lezárjam, el kell mondanom a két ország 
közötti kapcsolatok alakulásának szemléltetésére is, hogy amikor 
ösztöndíjasként utoljára utaztam át 1963 tavaszán, immár önköltsé
gesként a disszertációm befejezésére, gondoltam, legalább a gyere
keket megpróbálom magammal vinni. S lássunk csodát! A konzul 
vagy valamelyik beosztottja barackpálinkával kínált és grátisz (!) 
vízumot adott, csak a gyerekekéért kellett fizetnem. Ekkor már 
talán az egész család utazhatott volna, bosszankodtam, de már késő 
volt a bánat.

Mindez ma már csak távoli személyes sérelem s a hajdani 
rendőri pszichológiai gyötrési módszer emléke, amint a levelek 
visszatartása is volt. Előfordult, hogy egy-két-három hét különbség
gel feladott leveleket egy-két nap különbözettél kaptam kézhez, 
olykor kettőt is egyszerre, két-három hétig viszont egyetlen sort 
sem. Sejtettem akkor is, de elképzelhető, hogy az ottani jugoszláv 
konzuli tisztviselők segítettek megsejteni, hogy az akkori Magyar- 
országon kétféle (politikai) rendőrség létezett: magyar és szovjet, s 
az utóbbi nem egyszer keresztezte az előbbi intézkedéseit, melyek a 
kormány szándékait szolgálták.

Negyed század elmúltával számos apró bosszúság feledésbe me
rült, ám akkor dühített, s olykor már a kétségbeesés felé sodort, a 
megfutamodás, a csapot-papot odahagyás latolgatására késztetett. 
Ugyanakkor a jugoszláv nagykövetség, talán tudatosan ellensúlyo
zandó e sérelmeket, minden tekintetben támogatni igyekezett. 
Anyagilag, mint már említettem, a „nyelvtanítás” ürügyén. De ennél 
is többet jelentett az a szívélyesség, amellyel ott körülvettek. És ez a 
többes szám nagyon indokolt, mert a követség egészére érvényes 
volt a portásoktól kezdve a tisztviselőkön keresztül a tanácsosig és 
a nagykövetig. Ne feledjük, hogy a hatvanas évek elejéről van szó, 
amikor Jugoszlávia belsőleg stabil volt, a szocialista országokhoz 
képest liberális politikát folytatott, a nemzetközi tekintélye pedig 
csúcsponton volt. Nemigen félt, nemigen gyanakodott, Magyaror



szág irányában pedig szakadatlan offenzívában volt a kapcsolatok 
fejlesztése és elmélyítése terén. Fontosnak tartom a külképviselet 
tagjaihoz fűződő kapcsolatomról elmondani, hogy soha semmilyen 
„szolgálatra” nem kértek. Talán tanultak egyik elődöm példájából, 
talán kíméltek, s ahhoz tartották magukat, amit Zaga az elutazásom 
előtti beszélgetésen fogalmazott meg. Igaz, sokan mondták már, 
hogy ilyen dolgokban túlságosan naiv és együgyű vagyok, de ma is az 
a meggyőződésem, hogy a hírszerzés aligha vehette hasznomat, ta
lán nem is találtak rá alkalmasnak.

A legfőbb, sőt egyetlen célom természetesen a tanulás, a tanári 
oklevél megszerzése volt. Erre pedig minden lehetőséget megkap
tam -  az egyetemen. Azt jelenti ez, hogy ha egyszer a rendőrségi 
tortúrán (ki- és beutazással kapcsolatos formaságokon) túl voltam, 
az egyetemen minden simán, egyszerűn haladt. Hogy nem jutottam 
fel időben az első szigorlatra? Odaérkezésem után új bizottságot 
neveztek ki, s levizsgáztattak. Továbbá: mivel a szaktárgyakból (ma
gyar nyelv és irodalom, világirodalom, ideértve a magyar szókincs 
eredetét, a történeti mondattant, finnugor összehasonlító hangtant, 
finn nyelvet, stilisztikát stb.) egyetlen vizsgát sem próbáltam leal
kudni, sikerült egész sor általánosan kötelező tantárgy vizsgái alól 
fölmentést nyerni. Figyelembe vették -  legalábbis ez volt az indok
lás -, hogy főiskolai végzettségem volt és tizenegy évi pedagógiai 
gyakorlatom. így egyszakos lehettem és soron kívül jelentkezhet
tem vizsgákra, kollokviumokra, ezért jelenthettem be már a máso
dik év végén, 1962 decemberében az államvizsgát, azaz diplomavizs
gát.

Nem sokkal Pestre érkezésünk után ránk talált Vujicsics D. 
Sztoján. Az ő igen avatott kalauzolásával kezdtünk ismerkedni 
Gyurka barátom és én a magyar főváros akkori éjszakai életével. 
Vele jutottunk el a nagyközönség számára különben zárt vagy nem 
egészen nyílt Fészek Klubba és az Építészek Klubjába, majd elkala
uzolt bennünket a „nyelvészkruzsokba” is, amely szerda esténként 
az Erzsébet Szálló és étterem különtermében tartotta összejövete
leit. E „kruzsokon” természetesen nem valamiféle tanulócsoportot, 
még csak nem is vitaklubot kell érteni, csupán a nyelvészek rendsze
res baráti találkozóját, ahol a részvevők vacsoráztak, iszogattak, 
társalogtak, persze arról is eszmét cseréltek, ki mit ír, mit olvasott. 
Egy kruzsok témája például Sarkadi Imre öngyilkossága volt, okai



nak és körülményeinek megvitatása. Máskor Pais Dezső 70. szüle
tésnapját ünnepeltük.

Az első itteni megjelenésünk alkalmával menedzserünk
-  mondhatnék idegenvezetőt is Sztoján barátunk, a rá jellemző 
széles gesztusok kíséretében és mindig kissé emelt ünnepélyes 
hangján kisebb szónoklatban bemutatott bennünket, majd elsorol
ta a jelenlevők nevét -  a létszám, emlékezetem szerint tíz és húsz 
között lehetett. Meg sem kísérlem érzékeltetni megilletődöttsége- 
met e „névsorolvasás” hatására. Csupa olyan nagy nevek viselőit 
láttam szemtől szembe, akikét addig csak komoly könyveken, tudo
mányos műveken olvashattam: Pais Dezső akadémikus, Kniezsa 
István akadémikus, Lőrincze Lajos, Benkő Loránd professzorok... 
és Bóka László irodalomtörténész.

Mindjárt látható volt, hogy a kruzsoknak két középponti figurá
ja van, akik körül a jelenlevők csoportosulnak. Az egyik „Tosu 
bácsi”, azaz Pais Dezső volt, a nyelvtudósok doyenje, azaz fejedel
me, a másik Bóka László, az egyetlen irodalomtörténész e kruzsok 
törzstagjai között. Pais tanár úr „elnöki” pozíciója természetesen 
nem volt kérdéses, s az sem, hogy Gyurkát, a fő vendéget vele 
szemben ültették le. Bóka „társelnökkel” szemben viszont nekem 
adtak helyet.

Hogy Pais tanár úr körében miről folyt a társalgás, nem tudom, 
mert a Bóka körüli csoportosulásban őmaga vitte a szót. Különben 
igen szellemes, kellemes társalgó volt, amint kiváló egyetemi 
előadó is. Különösen a Babitsról tartott előadássorozata maradt 
emlékezetes számomra, mert számos személyes emlékkel tudta em
berközelbe hozni e költőfejedelmet.

Társalgásunk Bókának a következő történetével kezdődött: 
„Tudod, mikor 1941-ben Babitsot az utolsó gégeműtétre toltuk 
befelé a műtőbe, ezt mondta a jugoszlávokról: Látjátok, ez egy 
nép!” (Bóka utánozni is igyekezett a halálosan beteg Babits halk, 
rekedt hangját.) Ugyanis ekkoriban érkeztek oda az első hírek a 
jugoszláv antifasiszta ellenállási mozgalomról.

A beszélgetés következő tárgya Sinkó Ervin ellene intézett kiro
hanása volt, amely a tanszékvezetői székfoglaló beszédben hangzott 
el 1959-ben. Bóka láthatóan nagyon fájlalta ezt, de egyetlen szóval 
sem vitatta el Sinkó igazát-a k i A  magyar irodalom története 1849-ig 
(1957) első kötetének alapján bírálta Bókát és az egész akkori



magyar irodalomtörténet-írást. Bóka sietett megmagyarázni, hogy a 
bírálatot nem jó címre küldte Sinkó, hisz ő „csak” szerkesztője volt 
a könyvnek (Pándi Pállal), de egyetlen sort sem írt bele. Valóban 
nem szerepel a szerzők között.

A kruzsok révén tehát abba a furcsa helyzetbe kerültem, hogy 
megismerkedtem ugyan a magyar nyelvtudomány legeminensebb 
képviselőivel -  az említetteken kívül még Fábián Pállal, Deme 
Lászlóval, Tompa Józseffel, Szépe Györggyel, Imre Samuval, néme
lyekkel közülük össze is barátkoztam. Természetes, hogy nagyon 
örültem e kitüntető ismeretségeknek, barátságoknak, ám engem 
mindenekelőtt az irodalom(történet) érdekelt. Sajnos, sosem is
merkedtem meg személyesen, mondjuk, Király Istvánnal, Kardos 
Lászlóval, Pándi Pállal, bár az utóbbi két professzor, apa és fia 
előadásait Thomas Mannról, illetőleg a romantikáról hallgattam. 
Sőtér István ugyan a lakására hívott a szakdolgozat megvédésére, de 
ez ekkor még csak tanár és hallgató közötti normális kapcsolat volt. 
Csak jóval később ismerkedtünk meg közelebbről, mégpedig Újvi
déken (akárcsak Barta János debreceni akadémikussal mint a dok
tori bizottságom tagjaival), továbbá az ugyancsak debreceni akadé
mikussal, Bán Imrével és Klaniczay Tiborral is.

Mondanom sem kell, hogy Gyurka barátommal, a kruzsokba 
való bekapcsolódásra készülődve, elkönyveltük magunkban, hogy 
ez is -  ha jellegében nem, de az elnevezésében mindenképpen -  
afféle szovjet importáru. Hisz mi is tudtunk itthon marxista kruzso- 
kokról, sőt az iskolákban a gyenge tanulók előmenetelét segítő 
tanulócsoportokról is, és tudtuk, hogy ez szovjet mintán alapszik. 
Nemrég azonban a legnagyobb meglepetésemre azt olvastam Auré- 
lien Sauvageot-nál {Magyarországi életutam, Bp. 1988), hogy ez az 
intézmény már századunk 20-as éveiben is létezett (akkor is így 
hívták!) s ő, az Eötvös Kollégium francia lektora annak idején 
szintén itt ismerkedett meg a magyar nyelvtudósok színe-javával, 
Gombocz Zoltánnal többek között.

Az írók közül e pesti éveim alatt „csak” (!) Kassák Lajossal volt 
alkalmam személyesen megismerkedni. Csuka Zoltánnal ekkoriban 
szoros barátság szövődött közöttünk. Többször megfordultam ven
dégszerető érdi házában, s ha Pesten volt dolga, gyakran meghívott 
ebédre törzshelyére, ugyanabba az Erzsébet étterembe, ahol a kru
zsok tartotta összejöveteleit. Egyszer Zoltán barátom, telefonon



jelezve, hogy Pestre jön, elmondta, hogy Kassákkal van valami meg
beszélni valója, s megkérdezte: nem volna-e kedvem vele tartani? 
Már hogyne lett volna! Kassákhoz?! Kibuszoztunk hozzá óbudai 
lakásába. Barátsággal fogadott bennünket viszonylag fiatal és na
gyon kedves feleségével; kávéval, tömény itallal kínáltak bennün
ket. Nem mondhatnám, hogy különösebb érdeklődést mutatott vol
na irántam mint messziről jött ember iránt. Miután Zoltánnal meg
beszélték, amiért ő idejött (valamely készülő könyvről volt szó, de 
bizony már nem emlékszem, melyikről), természetesen az „iroda
lom új irányaira” terelődött a beszélgetés. Nem tudom ma már 
visszaidézni a részleteket, de egyvalamire nagyon pontosan emlék
szem: Kassák, a maga kizárólagos modorában, ellentmondást nem 
tűrő, határozott hangján kifejtette nekünk, hogy a „mostani” mo
dernizmus semmiség, utánérzés, merő epigonizmus stb. Az igazi 
irodalmi és művészeti forradalmat az ő nemzedéke vívta meg.

Már említettem, hogy az irodalmárok közül egyedül Bóka Lász
ló járt el rendszeresen a „nyelvészkruzsokba”, s mivel az ő előadása
it hallgattam a XX. század magyar irodalmáról, nála gondoltam a 
szak-, azaz diplomadolgozatomat megvédeni. Néhányszor szót is 
váltottunk erről, s megállapodtunk a tárgyban: Szenteleky Kornél 
irodalmi és irodalomszervezői munkássága. A második szigorlat (a 
IV. év után) egyik feltétele ugyanis a szakdolgozat vázlatának és egy 
kidolgozott fejezetének benyújtása. Történt azonban, hogy mivel a 
XX. századi magyar irodalommal párhuzamosan hallgattam a XIX. 
századot is (ez is a második szigorlat tárgya volt) Sőtér István pro
fesszornál, az ő aláírása valahogy hiányzott a leckekönyvemből. 
Egyik előadása után kértem, fogadjon, s közben azon töprengtem, 
milyen ürüggyel állítsak be hozzá. Hirtelenében a következő ötle
tem támadt: különben is szerettem volna tisztelegni nála, mert meg
fordult a fejemben, hogy Papp Dánielről írnám a szakdolgozatomat. 
Ez az egyszerű diákos kimagyarázkodásnak szánt ötlet egészen várat
lan reagálást váltott ki a professzor úrból: lelkesen helyeselt. Jobb 
tárgyat nem is választhattam volna. S nyomban nekilódult a fantáziája: 
Papp Dániel bácskai író, írásai telistele vannak bácskai, szerémségi, 
szerb, bunyevác vonatkozásokkal, s mindezt egy olyan valaki tudja 
feltárni, aki ismeri mindkét-három népet, és szabadon mozog mindkét 
országban stb. stb. Sőt, mindjárt azt is hozzátette, hogy Papp Dáni
elből nála a szakdolgozatom megvédése után egy éven belül dokto-



ráihatok is! De épp ezért a szakdolgozatban a témának csak egy 
részét dolgozzam fel, hogy folytathassam, kiegészíthessem disszer
tációvá.

Lényegében úgy is történt minden, ahogy ekkor Sőtér előre 
jelezte. Egyetlen szépséghibával. A doktori szigorlaton ugyanis ma
gyar és világirodalom mellett egy általánosan kötelező tantárgyból 
is vizsgázni kellett, mondjuk, esztétikából. Én viszont A munkás- 
mozgalom és a tudományos szocializmus történetét választottam! E 
tantárgyból ugyanis még a diplomavizsga, azaz a második szigorlat 
előtt külön szigorlatot kellett tennem. Tankönyv is volt belőle, azaz 
„jegyzet”, amely öt, egyenként 150-200 oldalas füzetből, tehát 7-800 
oldalból állt. Igen sok időt pazaroltam el a felkészülésre, s nagy 
szorongással álltam ki a szigorlatra, hisz tárgya volt 1948, a Tájé
koztató Iroda határozata és az utána következő időszak is. Meg
annyi lehetőség a politikai provokációra. A vizsga ezzel szemben 
egészen rendhagyó volt. Egy fiatal adjunktus kérdezett (a nevére 
már nem emlékszem) igen korrektül -  pl. a párizsi kommünről, a 
weimari köztársaságról, de nagy ívben elkerült minden provokatív 
kérdést. Miközben nagy buzgalommal mondtam fel „a leckét”, észre 
sem vettem, hogy szinte megtelt a kis kabinet hallgatósággal. A 
tanár beírta indexembe az 5-öst, átnyújtotta, majd a következő sza
vakkal fordult hozzám: mondja, hogy vannak maguk az albánokkal 
és a kínaiakkal? Jugoszlávia akkor nagyon „nem jól volt” ezekkel az 
országokkal, s már a Szovjetuniónak és csatlósainak kapcsolatai is 
elhidegülőben voltak, de a sajtójuk erről mélyen hallgatott; csak 
mendemondák keringtek. Hogy mi, mármint Jugoszlávia milyen 
„rosszban voltunk” például Kínával, annak egy komikus mozzanata 
is emlékezetemben maradt. Egyik hosszabb itthoniétem után indul
tam vissza, s a Külföldiek Kollégiumában helyet kerestek a szá
momra, s úgy alakult, hogy egy kínai ösztöndíjas lett volna a szoba
társam. Az öntudatos kínai azonban ez ellen a leghatározottabban 
tiltakozott, hangsúlyozva, hogy nem hajlandó egy revizionista jugo- 
szláwal egy szobában lakni. A gondnokság kénytelen volt a fél 
kollégiumot felforgatni, hogy végül egy lengyel diákkal összepáro
sítson. Volt hát mesélnivalóm erről, hisz alighanem akkoriban dúlt 
Kínában a kulturális forradalom, s a mi újságjainkban elég sokat 
lehetett erről olvasni. Az egybegyűlteknek valóságos külpolitikai 
eligazítót tartottam, s nemcsak nagy figyelemmel hallgattak, de igen 
sokat kérdeztek is -  persze Jugoszláviáról is.



Ez a siker bátorított fel arra, hogy a doktori szigorlat harmadik 
tárgyául a Tudományos szocializmust válasszam, s az a kényszerű
ség vitt rá, hogy ekkor már teljes munkaidővel dolgoztam ismét a 
kiadóban szerkesztőként, s ezen felül is elhalmoztak munkával a 
kiadóban, lapoknál stb. Itt már igazán nem számítottam provokáci
óra, hisz az országaink közötti kapcsolatok egyfolytában fejlődtek, 
javultak.

Sőtér professzor, ahogyan mozgott és beszélt, éppolyan széles 
mozdulattal, nagyvonalúsággal írta doktori értekezésemre a „sum
ma cum laude” -  dicsérettel -  minősítést. Volt azonban a szigorlati 
bizottságnak egy teljesen ismeretlen tagja is, akiről kiderült, hogy a 
közgazdasági karról hívták át külön az én tiszteletemre. (Az ő nevét 
sem jegyeztem meg.) Kizárólag az önigazgatásról faggatott. Nagyon 
készülhetett, mert Kardeljt betéve tudta, de Titonak is minden 
megnyilvánulását számon tartotta az önigazgatással kapcsolatban, 
ideértve a gyakorlatot bíráló kifakadásait. Ne is mondjam, hogy a 
professzor sokkal felkészültebb volt az anyagból, mint én, de való
ban rosszmájú is volt. Ha én az elméletet fejtegettem, ő a gyakorlat 
bírálatával hozakodott elő, ha meg ezt „magyaráztam”, az elmélettel 
vágott vissza. Természetes, hogy a vizsgázónak soha nincs esélye a 
vizsgáztatóval szemben. Akkor azonban gyanútlanul besétáltam a 
közgazdász professzor csapdájába. Következett az „ítélethirdetés”, 
azaz megindoklása annak, hogy a dolgozatom ugyan kitűnő, sikere
sen meg is védtem, de a Tudományos szocializmus... tantárgyból, 
sajnos, nem feleltem meg a professzor elvárásának, s ezért kényte
len a Sőtér javasolta summa cum laude minősítést cum laudéra 
leszállítani. Ezután a folyosón gratuláltak a kérdező tanárok, a kar 
doktori referense pedig, Őry külön gratulált a vendégprofesszor
nak: „Hát kérlek alássan, ennek a bizottságnak te voltál a legmar
kánsabb tagja!” (A többi kérdezőre, sajnos, már nem emlékszem; 
Sőtér el sem jött, hisz azzal, hogy a dolgozatra ráírta a minősítést, ő 
elintézettnek vélte az ügyet a maga részéről.)

Ma már csak mosolyogni lehet mindezen. Különben sem kér
dezte soha senki, hogy milyen minősítéssel doktoráltam. De ha 
őszinte akarok lenni, még ma is lehervad arcomról a mosoly, ha erre 
a szigorlatra visszagondolok. Akkor meg rettenetesen elkeserített. 
Pedig tudtam, hogy Sőtér minősítése több egyszerű udvariassági 
gesztusnál, mert fölajánlotta, hogy könyvecském ott jelenjen meg.



Én azonban úgy véltem, jobb lesz, hogy ha már nem itthon dokto
ráltam, legalább itt jelenjen meg a monográfiám a Szeli és Bori 
kollégáéval egy sorban. Tudtam, hogy előkészületben vannak, hisz 
én szerkesztettem őket. így is történt: mind a három 1965-ben 
jelent meg a Fórum kiadásában.

Mondhatnám, hogy a pontra az i az avatás körülményeivel ke
rült föl. Egy vagy két nappal az esemény előtt táviratilag értesített 
Őry elvtárs. Mivel még mindig vízumkényszer volt, azt hittem el 
sem jutok. A délután érkezett távirattal kimentem a Szigetre, mert 
tudtam, hogy Minda barátom, a Fórum vezérigazgatója ott van. 
Elpanaszoltam neki a dolgot. A maga hirtelen és határozott stílusá
ban csak ennyit mondott: azt a szívességet nem tesszük meg nekik 
(!), hogy ne lehess ott! Azonnal leküldte Belgrádba vállalati kocsi
val Takács Antal kiadói titkárt a konzulátusra azzal, hogy vízum 
nélkül haza ne jöjjön. Másnap reggel az induló vonatnál adta ke
zembe Antal a vízumot. így jutottam el az avatásra, s ezért voltam 
ott az egyetlen, akinek ezen az ünnepi aktuson egyetlen hozzátarto
zója nem volt jelen. Az egyetem díszterme dugig volt szülőkkel, 
barátokkal, barátnőkkel, nagynénikkel, akik mind virágcsokrot szo
rongattak a kezükben. Az avatás ugyanis tömeges volt, mert a jogá
szok úgy kapják ott a diplomával a doktorátust, mint nálunk az 
orvosok. Bölcsészek, emlékezetem szerint, hárman voltunk, ketten 
pedig a TTK-ról (természettudományi kar). Nekem csak ezek hoz
zátartozói gratuláltak, pedig a „doktorrá fogadom” előtti eskütétel
re nekem, az egyetlen külföldinek eltérő szöveget kellett ismétel
nem, amelyből persze hiányzott a magyar haza és ilyesmi.

4. NAGYVONALÚ KIADÓI KONCEPCIÓ

A két és fél évi budapesti kitérő után, 1963 nyarán visszatérve, 
egyszerre a kiadói tevékenység sűrűjében találtam magam. Mielőtt 
azonban e háromévnyi szerkesztői munka néhány -  talán irodalom- 
történetileg is jelentős -  mozzanatáról beszámolnék, szólnom kell 
Németh P. Istvánról, aki ekkor, sőt már pesti tartózkodásom idején 
is a kiadói részleg főszerkesztője volt. (Habár akkor és az utána 
következő nyolc esztendő alatt sem volt e munkahely hivatalos neve 
az igazgató-főszerkesztő, a gyakorlatban mégis annak felelt meg,



hisz nemcsak a kiadványok felelős szerkesztője volt, de a kicsiny 
létszámú, ám gazdaságilag igen számottevő részleg vezetője is.)

Sohasem tudtam, s ma sem tudom, de különösebben nem is 
érdekel, ki volt az akkori magyar politikai vezetők (Sóti Pál, Nagy 
József, Rehák László, Farkas Nándor, Olajos Mihály) közül az 
önálló magyar lap- és könyvkiadó vállalat értelmi szerzője, létjogo
sultságának politikai megfogalmazója. Én azonban a kiadói kon
cepció kifejtését többször is Nagy Józseftől hallottam, s ezért neki 
tulajdonítom. A realizálását pedig Németh P. Istvánnak.

Mielőtt e koncepció realizálásáról szólnék, annyival ki kell egé
szítenem a fentieket, hogy az önálló lap- és könyvkiadó vállalat saját 
nyomdával, lap- és könyvterjesztési hálózattal, könyv- és folyóirat- 
export-import felhatalmazással együtt értendő.

A koncepció lényege: a Fórum nem maradhat provinciális 
(értsd: vajdasági) és kisebbségi (értsd: magyar) könyvkiadó, hanem 
országos hírre-névre, tekintélyre kell szert tennie.

E koncepció realizálására látszott a legalkalmasabb személyi
ségnek Németh P. István. (Magunk közt ő volt „kopasz” Pista, 
megkülönböztetésül a novellista „bajszos” Németh Pistától.)

Németh P. István. (P., mert édesapja Péter volt, két háború közti 
forradalmár, akit nem sokkal a „felszabadulás” után „szerb naciona
listák” lőttek le: bekopogtak az ablakán, s miután kinyitotta, 
rálőttek. A lövés azonnali halált okozott. Később felállították De- 
bellácson a mellszobrát a református templom előtt.)

A Németh család a református Debellácson katolikus volt és 
kommunista. István öccse, Gyula megjárta a Goli otokot, őmaga 
ifjúsági vezetőként kezdte háború utáni pályáját a pancsovai JKISZ 
körzeti bizottságában. A mozgalmi munkát az újságírással váltotta 
fel, és hőskorának az Újvidéki Rádió megindításának időszakát 
tekintette, amikor kenyeres pajtásával, Szerencsés Józseffel (”Szre- 
tya”) bohémkodtak. Bár osztályharcos proletár családból szárma
zott, sokan úgy tartották, hogy ő az utolsó igazi úr a mi tájunkon. 
Pincérek, cigányok, borbélyok vélekedtek így, akiket úri gesztussal 
dirigált és honorált. Állítólag ő volt Újvidéken az utolsó úr, aki 
naponta borbélynál borotválkozott, úgy délelőtt 11 óra körül, mi
előtt a munkahelyére ment volna.

Ma már nehéz volna megmagyarázni, hogyan vándorolt egyik 
vezető beosztásból a másikba: a rádióból a Fórum kiadói részlegé



nek élére került, innen a tartományi képviselőház egyik bizottsága 
elnöki posztjára, majd az újvidéki tévébe, az Újvidéki Színház igaz
gatói székébe (ő az alapító igazgatója), s végül -  magyar létére! -  a 
szerb vígjátékíró, Sterija nevét viselő országos színházi fesztivál 
igazgatói funkciójára.

Azt hihetné valaki, hogy Németh P. István barátom könyöklő, 
karrierista volt, s törleszkedett e vezetői munkahelyekre. Egyálta
lán nem. Igaz, egy időben nagy Józsefnek, az országos pártelnökség 
tagjának feltétlen bizalmát és kivételes megbecsülését élvezte, de 
karrierje a Naggyal való ismeretség előtt kezdődött, s töretlenül 
folytatódott Nagy autóbalesetben bekövetkezett halála után is. Igen 
jellemző a korszakra, hogyan intézte Nagy József a káderkérdéseket 
a vajdasági magyar kultúra területén. Meggyőződésem szerint mint 
pártelnökségi tag e területen teljesen szuverénül rendelkezett. Csak 
úgy poharazgatás közben a Szigeten (valaki kortesvacsoráknak ne
vezte ezeket az összejöveteleket, mert rendszerint halvacsorával 
kezdődtek) Jóska utasította az illetékes ügyintézőket, hogy kit hova 
kell helyezniük, milyen vezető beosztásba. Nem egyszer fordult elő, 
hogy Pista jelenlétében vagy távollétében valaki, mondjuk, tréfál
kozva, megjegyzést tett Pista „kényelmes” munkatempójára, esetleg 
valamilyen kihagyására, Jóska ezt általában a következőképpen in
tézte el: hallgassatok ti, több esze van Pistának, mint nektek össze
sen! Ezen, persze, nem valami elméleti tudást értett, hanem politi
kai, taktikai érzéket.

Nagy József hasonlóképpen rendelkezett az én sorsom felől is 
legalább egy évtizednyi időre. Miután a doktori címmel visszatér
tem Budapestről, szóba került -  ugyancsak egy-egy kortesvacsorán
-  az egyetemre, azaz a magyar tanszékre való távozásom. Azok után, 
amivel éppen Jóska indított el Pestre, úgy vélem, ez magától ér
tetődő lett volna. Jóska azonban így győzögetett: bolond volnál egy 
ilyen jó helyről odamenni arra a nyomorult fizetésre; nem akarsz te 
oda menni. Hiába ismételgettem már-már eszelősen, hogy igenis 
akarok, ő a szavamba vágott: dehogyis akarsz. Különben is szüksége 
van a Fórumnak egy ilyen emberre. Ezzel el volt intézve a sorsom. 
Pedig -  különösen a magyarországi vendégprofesszorok távozása 
után -  a magyar tanszéken nem volt 19. százados előadó, hisz Szeli 
a felvilágosodás, Bori pedig a 20. század irodalmával foglalkozott. 
Később mendemonda formájában visszakerült hozzám Nagy József



állítólagos döntésének az indokolása. Miután 1967-ben már alakult 
a Hungarológiai Intézet, Jóska úgy gondolta, Szeli legyen az Inté
zet, Bori a tanszék élén, én pedig maradjak a Fórumban, a könyvki
adásban. Visszatérve Németh P. István, nem tudok róla, hogy lettek 
volna haragosai, csak arra emlékszem -  az is kiderül, miért - , hogy 
milyen nagyvonalúan tudott másokon segíteni. S ahogyan ezt csi
nálta, az egyszerre jellemzi őt és a kort. Főleg az utóbbi szemlélteté
sére érdemes erről néhány példát felidézni.

Mint már említettem, pesti tanulmányutam idején igencsak 
megcsappant a család bevétele, mert akkoriban, s ez jugoszláv sajá
tosság volt, a havi fizetés csak olyan ráadásféle volt, valójában pedig 
az úgynevezett mellékesből éltünk. (Volt erre szakkifejezés is, a 
„tezga”, ami nagyjából a magyar „hakni”-nak felel meg.) Pista ba
rátom ezt szem előtt tartva, fölkereste az elárvult családot, s afelől 
érdeklődött, hogyan dűlőznek az újonnan előállt helyzetben, s mi
ben lehetne segítségükre. Sőt, azzal kellett volna kezdenem, hogy a 
Fórumnak az érvényes törvény értelmében le kellett volna vonnia a 
fizetésem 25%-át. (Ez vonatkozott a külföldi ösztöndíjat élvező 
családos emberekre, a magányosok fizetésének 50%-át vonták le.) 
Farkas Nándor, aki a Fórum vezérigazgatói székéből ekkor került 
át a tartományi kormány alelnöki székébe, Minda Tibor, aki ekkor 
lett a Fórum vezérigazgatója és Németh P. István főszerkesző „es
küdtek össze” a törvény kijátszására, azzal az ürüggyel, hogy néhány 
havonta úgyis hazajövök, s úgy tesznek, mintha a törvényes három 
hónapnál hosszabb ideig sosem lennék külföldön. A következő 
mentési akció már Pista egyéni kezdeményezése volt. Úgynevezett 
nyelvi lektorára (helyesírási és stilisztikai kéziratrendezés) Majté- 
nyi Mihály ifjúságnak szánt elbeszéléseit osztotta ki rám. De mit 
kellett, főleg mit lett volna szabad e kéziraton reperálni? Semmit az 
égvilágon. Persze, itt, ott egy-egy ékezetet, véletlenül kimaradt 
vesszőt kitettem, s ezért akkora tiszteletdíjat kaptam, hogy a négy
tagú család három hétig nyaralhatott belőle az Adrián. Igaz, máskor 
egy vegytantankönyv fordítását kaptam, s azzal jócskán megizzad
tam, mert magyartalan volt a fordítás, nekem pedig a kézirat magya
rításához könyvtárnyi szakirodalmat kellett végignyálaznom. Hadd 
tegyem hozzá: ezt sem csekély honoráriummal nyugtázta Pista.

Pista azonban korántsem csak irányomban gyakorolta ezt a 
nagyvonalúságot. A rendszeresen publikáló írók, költők, műfordítók



mindenkor abban a reményben fordulhattak hozzá „anyagi támoga
tásért”, hogy meghallgatásra találnak. Ezt azért is bizton állíthatom, 
mert az ilyen „gyorssegély-akciók” realizálása sokszor az én fel
adatom volt. Legtöbbször a Fórum klubjában -  mivel Pista legin
kább itt rezideált - , ritkábban a főszerkesztői irodában, így fordult 
hozzám az ilyen beszélgetések után, olykor közben: „Te, találj ki 
valamit, utalj ki X. Y.-nak ennyi és ennyi előleget”. Megjegyzem: 
nem aprópénzről volt szó, hanem valaki például éppen kocsit akart 
cserélni, más a lakását újította fel... Az előlegek -  többsége -  soha el 
nem készülő verses- vagy novelláskönyvre szólt, ám még ennél is 
egyszerűbb megoldás volt, hogy az illető majd lefordít egy (legin
kább) ifjúsági könyvet. A főszerkesztő magának is utaltatott ki 
előleget egy (soha el nem készült) novelláskönyvre, s egy végül is 
kiadásra került ifjúsági regény lefordítására. Ezt már azért is tud
nom kellett, mert a „főszerkesztő h.” nekem kellett a neki szóló 
előleg-kiutalást aláírnom.

Az írók, fordítók s a kiadó bedolgozóinak többsége bizonyára 
úgy emlékszik a Németh P. István-érára, mint nagyfülű világra. És 
méltán. Ma is úgy vélem, Pista barátom nagyon helyesen járt el; 
amit tett, íróink és irodalmunk javára tette, az írókat alkotásra 
serkentette elkészülő munkájuk megjelenésének biztos perspektí
vájával. Születtek is ennek gyümölcseként jó, fontos könyvek, de 
természetes az is, hogy lett belőle gond is, mert hisz a művészi 
alkotómunkát aligha lehetséges tervszerűen, vállalt kötelezettség
ként végezni. Ha azonban az író „csak” művelődött azalatt, amíg 
fölélte az előleget, s nem kellett akármilyen szerkesztőségi néger
munkát hakniban csinálnia, akkor sem veszett kárba ez a pénz. S 
erre akkor volt lehetőség. A kiadó főszerkesztője annyit markolha
tott a Fórum egyetlen nagy pénzeszsákjából, amennyit akart. Ki 
tudja, mire ment volna el az, ha nem az írók kapják? Más kérdés 
azonban, hogy miután ebből az egy nagy zsákból sok kicsi lett, 
vagyis a kiadóház OOUR-okra, azaz TMASZ-okra (társultmunka- 
alapszervezetekre) atomizálódott, s minden részleg csak annyit 
költhetett, amennyije volt, akkor következtek a szanálás gondjai, a 
kényszerű garasoskodás hétköznapjai. Ennek realizálására Németh 
P. István képtelen lett volna, mert ellenkezett emberi alkatával, úri 
tartásával.



Igaza lehetett Nagy Józsefnek: rendkívül kifinomult politikai, 
taktikai érzékkel volt Pista megáldva. Talán mindenkinél előbb 
fogta fel, hogy a soron következő feladatok teljesítésére ő nem 
alkalmas vagy egyszerűen nem hajlandó. És távozott.

A Fórum könyvkiadói koncepciójának nagyvonalúsága koránt
sem csak a jugoszláviai magyar írók alkotói és publikálási lehetősé
geinek előmozdításában nyilvánult meg. A kisebbségi-nyelvi és pro- 
vinciális-regionális keretekből való kitörés útját a szerbhorvát nyel
vű könyvsorozatokban jelölték meg. Az egyik az egyetemes magyar 
irodalom volt szerbhorvát fordításban. Ebben a sorozatban 1960 és 
1965 között -  a saját kimutatásom szerint -  14 kötet jelent meg, 
éspedig: Goda Gábor: Sreća za groš (A planétás ember), 1960; Ady 
Endre: Krv i zlato (Vér és arany); József Attila: Noé predgrađa 
(Külvárosi éj); Radnóti Miklós: Stromom stazom (Meredek út) 
mindhárom 1961-ben (három verseskönyv kétnyelvű); ugyanebben 
az évben jelent meg még Gábor Andor: Doktor Niko (Doktor Sen
ki) és Illyés Gyula: Svetpustara (Puszták népe) című műve is. 1963- 
ban újabb három értékes magyar regény jelent meg szerbhorvátul: 
Déiy Tibor: Niki; Móricz Zsigmond: Rodaci (Rokonok) és Kodolá- 
nyi János: Stara dobra vremena (Boldog békeidők); 1964-ben: Illyés 
Gyula: Ručak u dvorcu (Ebéd a kastélyban), Kolozsvári Grandpier 
Emil: Breme časti (A tisztesség keresztje) és Szabó Magda: Srna 
(Őz); 1965-ben Veres Péter: Obračun (Számadás) és Weöres Sán
dor: Preobraženja (Átváltozások) kétnyelvű verseskönyve.

Ugyancsak a „provinciális keretek” és a nyelvi határok közül 
való kitörést célozta a Bibliofil kiadványok elindítása. Igen jelentős 
jugoszláv költők, esszéírók ritkaságszámba menő szövegei jelentek 
meg a sorozatban nem is parádés, hanem már-már a giccs határát 
súroló, hivalkodóan díszes kivitelben. Rangos szerkesztőbizottság 
tervezte a kiadványokat -  minden tagköztársaságból egy-egy, s le
hetőleg a közreműködők is az ország különböző részeiből, nemze
teinek képviselői közül kerültek ki. Kocso Racin: Béla svitanja 
(Fehér virradatok) című könyvének szennycímlapján például ez 
olvasható: „Ez a könyv a negyedik sorszámú a Fórum Lapkiadó 
Vállalat Bibliofil sorozatában... Művészeti tervező: Vladimír Lako
vié; képzőművészeti tervező: Miša Nedeljkovié, Kocso Racin arcké
pe Gligor Csemerszki munkája; műszaki szerkesztő: Tomcsányi 
László; nyomta Dura Hrubenja; kötötte: Lenhard János; a fedőlap



belső oldalaira reprodukált grafikákat, külön ehhez a kötethez Ja- 
nez Bernik oki. festőművész készítette. A könyv nyomása 1966 
júniusában fejeződött be a Fórum Nyomdában Újvidéken. E köny
vet excelsior garamondból szedték, bordázott papíron nyomták, 
amit a vevčei papírgyárban külön a Fórum Bibliofil sorozatának 
szükségleteire gyártottak; megjelent 500 példányban, ebből az 1-től 
50-ig számozott példányok bőrkötésben, az 51-től 500-ig selyemkö
tésben. Ez a példány a 19.”

Ma már lehetetlen megmondani, mi lehetett e könyvek előállítá
si költsége, s mi az eladási ára, csak annyi bizonyos, hogy óriási 
tehertételt jelentett a kiadó számára. Emellett még „erkölcsi ha
szonnal” sem járt, sőt a nagy kiadók e hivalkodás láttán, nem egy
szer vágták a fejünkhöz: könnyen feszeleg a Fórum az állami dotá
cióból. Csakhogy e sorozat költségeire a különben nagy tekintélyű 
szerkesztőbizottság egyetlen dinárnyi támogatást sem tudott szerez
ni.

5. NÉHÁNY HÓNAPBÓL NYOLC ESZTENDŐ

Már utaltam rá, hogy főszerkesztő barátom, Pista, nem tartozott 
a dolgos és pontos emberek közé. Az idő múlásával talán rá is unt a 
könyvkiadásra, s a saját tennivalóiból is mind többet engedett át 
nekem. Számtalanszor kellett helyette aláírnom különböző okira
tokat, pénzkiutalásokat is mint „főszerkesztő h.’-nak, bár ilyen 
munkakör a kiadóban formailag sosem létezett. Számos értekezlet
re küldött el maga helyett, olyanokra is, melyek létfontosságúak 
voltak a kiadó számára, hisz, mondjuk, a dotáció körüli osztozkodás 
volt a tárgyuk. Fokozatosan teljesen átengedte a levelezést is, per
sze, csak négermunkába, mert ő írta alá a leveleket, s az érdekesebb 
válaszokat neves íróktól, zsebre vágta és hazavitte.

Nem tudom, hogy ekkoriban, 1967 tavaszán eldöntötte-e már
-  ő vagy mások? -, hogy megválik a kiadótól, de lassan már a mun
kahelyére is csak olykor fordult be, s gyakorlatilag rám hagyta az 
egész szerkesztői operatíva vezetését. Ezért nem is lepett meg, ami
kor egy kötetlen beszélgetés során Minda Tibor vezérigazgató szin
te csak úgy mellesleg kijelentette, hogy minél előbb át kell vennem



hivatalosan is a szerkesztőség vezetését. „De hát -  vetettem ellen -, 
te is tudod, hogy nem azért küldtek s nem azért mentem Pestre, 
hogy a kiadóban maradjak, hanem az egyetemről volt szó.” Most 
pedig épp alakulóban volt a Hungarológiai Intézet is. Tudta, hogy
ne tudta volna, s csak ennyit mondott: vállald addig is, ha csak 
hónapokra is, hogy a munka ne álljon le, sőt ne is lankadjon. Nos, ez 
az „addig is” nyolc egész évig tartott.

Az első négy év elteltével, 1971-ben komoly dilemma elé kerül
tem: vállaljam-e az igazgatói-főszerkesztői funkciót újabb négy év
re. Ekkor ugyanis már pályázni kellett. Mindig terhes volt számom
ra, hogy irodalom mellett, sőt helyett időm és energiám nagyobb 
részét gazdasági-pénzügyi és szervezési problémák megoldására 
kellett fordítanom. Végül is vállaltam egyrészt azért, mert a „szent- 
háromság” (így nevezték el a nyolc évig változatlan összetételben 
tárgyaló Forum-delegációt a magyar partnerek -  vezérigazgató, a 
terjesztési és a kiadó részleg vezetője) úgy döntött, hogy együtt 
marad. Másrészt pedig azért, mert nem volt hova mennem. Igaz, 
minden bizonnyal a nyugdíjaztatásomig maradhattam volna szer
kesztő a kiadóban, de elég sok példát láttam arra, hogy milyen 
kényelmetlen beosztottnak lenni valakinek ott, ahol előbb főnök 
volt.

Ismétlem, ifjúkoromban meg sem fordult a fejemben az egyetemi 
„karrier”. Nagy Jóska azonban felkeltette bennem ezt az illúziót a pesti 
tanulmányút előtt. Táplálta ezt később az is, hogy 1965-től (?) vagy 
négy-öt évig óradíjasként előadtam az újvidéki egyetem magyar 
tanszékén. Sinkó Ervin hívott, s egy olyan kollégiummal „tisztelt 
meg”, amihez valószínűleg senkinek sem fűlött a foga. Kitalálták 
ugyanis a „fokozatos” egyetemi oktatást, s eszerint azok, akik az 
általános iskolában szándékoztak tanítani, külön rezsim szerint két 
év alatt végezhettek. Amíg a négyéves képzésben résztvevők, mond
juk, egy-két féléven át hallgatták a felvilágosodás vagy romantika 
irodalmát, itt két év alatt az egész magyar irodalomtörténeten végig 
kellett száguldani. Közben itthon is doktoráltam (1969-ben), s a 
tanszék rám bízta, hogy a szigorlati bizottságba két magyarországi 
professzort hívjak meg. Mind Barta János debreceni, mind Sőtér 
István budapesti akadémikus készséggel vállalta a részvételt, har
madik tagnak pedig az újvidéki egyetem Penavin Olga nyelvész 
professzort delegálta. Ezzel elnyertem a tudományok doktora cí



met, az egyetem pedig minden pályázat nélkül megválasztott do
censnek. Sőt, ekkoriban kaptam egy kollégiumot a 19. század iro
dalma címen a négyéves képzés keretében is a harmadik évfolya
mon. Nagy lendülettel, lelkesedéssel láttam munkához, hisz ezen a 
területen mozogtam legotthonosabban, s igyekeztem benne minél 
jobban elmélyedni. Örömöm azonban korainak, a reményem hiú
nak bizonyult. Ezt a kollégiumot egyszerűen elvették, s ez volt a 
legfőbb oka, hogy 1970 őszén már nem írtam alá a következő isko
laévre felkínált szerződést.

Bosszantott, hogy ismét felültettek, s rezigáltan levontam a kon
zekvenciát: az egyetemre vezető út bezárult előttem. Ki tudhatta 
még ekkor, hogy alig néhány évvel később egy politikai széljárás 
elsodorja a Fórum éléről a „szentháromságot”, engem pedig majd 
egy jó irányú szél éppen egy egyetemi tanszékre sodor, nem a böl
csészkarra, nem a magyar tanszékre, hanem a Művészeti Akadémi
ára, ahol szolgálati időm újabb, immár utolsó huszonnégy évét dol
goztam végig.

.Az igazsághoz tartozik, hogy a kiadó szerkesztőségében ledolgo
zott éveknek voltak szép, felemelő pillanatai is, melyekért mégis
csak érdemes volt végigcsinálni. Mindenekelőtt az írókkal és -  
gyakran születőben levő -  művekkel való találkozások voltak ezek. 
Magától értetődő, hogy minden jugoszláviai magyar író személyes 
ismerősöm (volt), s nem eggyel életre szóló barátságot kötöttem. 
Találkozhattam olyan nagyságokkal, mint a horvát M. Krleža, a 
szerb M. Crnjanski és A. Tišma, a montenegrói D. Kiš, akik kiváló
an beszéltek, beszélnek magyarul, a román anyanyelvű jeles szerb 
költővel, Vaskó Popával; a magyarok közül igen sokszor Zilahy 
Lajossal, többször Weöres Sándorral, de Illés Endrével, Illyés Gyu
lával, Déry Tiborral, Németh Lászlóval, Nagy Lászlóval, Juhász 
Ferenccel, Csoóri Sándorral, Czine Mihállyal is; az erdélyiek közül 
Szemlér Ferenccel, Méliusz Józseffel, Balogh Edgárral, Sütő And
rással, Gálfalvy Zsolttal, a szlovákiaiak közül Dobos Lászlóval, Mo- 
noszlóy Dezsővel. Erőt adott a munkához továbbá a hit -  vagy 
tévhit? -, hogy lehetőségeim és képességeim szerint tehettem vala
mit a jugoszláviai magyar írókért, hozzájárulhattam művek születé
séhez s eljuttatásához az olvasóhoz. Nem utolsósorban igyekeztem 
előmozdítani -  egy Illyés-parafrázissal élve -, hogy sokasodjanak a 
hajók a jugoszláv és magyar nép és irodalom közötti „félértesülés 
óceánján”.



A főszerkesztői-igazgatói munkakör természetszerűen főleg 
hétköznapokból állt, rengeteg napi aprómunkát jelentett, s egész 
sor igencsak népszerűtlen intézkedésre kényszerített. Nem kellett 
ugyanis közgazdász tudornak lenni annak felismeréséhez, hogy a 
nagyvonalú kiadói koncepciónak, a nagyfülű világnak az új gazdasá
gi szabályozók hatályba lépésével befellegzett; jelentős leépítést 
kell véghez vinni a tevékenység folyamatosságának fenntartása, ki
vált pedig a továbblépés érdekében.

Mindenekelőtt a szerkesztőség személyi állományát kellett radi
kálisan csökkenteni. A teljesen szükségtelenül felduzzasztott 20-as 
létszámban volt vagy négy-öt tiszta sine cura állás, olyan „szer
kesztők, segédszerkesztők”, akik az égvilágon semmit nem csináltak 
azon felül, hogy havonta fölvették nem is csekély fizetésüket. Vol
tak saját korrektorok, akik munka nélkül tébláboltak, ha a nyomda 
másnak dolgozott, de nem győzték a munkát, ha éppen a mi köny
veinket vették munkába. 1967-ben a létszám megfelezése nem oko
zott problémát, mert akkor még a munkanélküliség fogalma isme
retlen volt.

A létszámleépítést lehetővé, de szükségszerűvé is tette némely 
sorozatok megszüntetése is. A Tartományi Tankönyvkiadó Intézet 
létrehozása után mentesült a Fórum a tankönyvek és háziolvasmá
nyok kiadásának kötelezettsége alól; megszűnt két szerbhorvát so
rozat: a bibliofil könyvek és a magyar irodalom szerbhorvát fordí
tásban. Sajnos, mindkét sorozat elindítása célt tévesztett. Előbbi 
óriási költséggel járt, de erkölcsi sikert sem hozott a magyar könyv
kiadásnak, a magyar irodalommal pedig az volt a gond, hogy egy
felől Jugoszláviában sohasem létezett országos terjesztési hálózat, 
hanem maguk a kiadók tartottak fenn bolt-, illetőleg bizományos 
hálózatot, így a Fórum is; csakhogy a Fórum hálózata szinte kizáró
lag magyar könyvekre szakosodott, s szerb könyvekből elenyésző 
mennyiséget forgalmazott. Más kiadók csak cserébe vettek volna át 
Fórum kiadású szerb könyveket, így nem lett volna értelme az elad
hatatlan könyveket más eladhatatlanokra cserélni. Be kellett látni, 
hogy azzal nem szolgáljuk a magyar irodalom (népszerűsítésének) 
ügyét, ha nagy költséggel lefordíttatjuk, kiadjuk s raktáron tartjuk a 
könyveket. Természetes, hogy dotáció e kiadványokra éppúgy nem 
járt, mint a bibliofil sorozatra, egyáltalán a szerbhorvát nyelvű kiad
ványokra. (Dotáció a jugoszláviai magyar irodalom, a jugoszláv



népek irodalma magyar fordításban, ifjúsági és gyermekirodalom és 
a politikai könyvtár kiadására járt. Erre viszont még a 60-as évek
ben is olyan nagyságrendben, hogy az írók, fordítók, kontrollszer- 
kesztők, nem utolsósorban a nyomda késlekedése miatt évről évre a 
jóváhagyott eszközök felhasználása okozott gondot.) Annak a mód
ját kellett tehát megtalálni, hogy a magyar írók szerbhorvát nyelven 
kiadott könyvei el is jussanak az olvasókhoz. Amint később kitérek 
rá, a Fórum ebben a tevékenységben más szerepet vállalt s nagyobb 
hasznára volt az ügynek.

A korábbi kiadói politika örökségeként az alaptevékenységnek 
számító Jugoszláviai magyar irodalom c. sorozat kiadványaiból is 
jelentős volt a leülepedett raktárkészlet. Az önelszámolásra-önfi- 
nanszírozásra való áttérés azt jelentette, hogy csak olyan értékben 
lehetett könyvet kiadni, amilyen értékben az eladás révén csökkent 
a raktárkészlet. Ha nem kezelik kissé „rugalmasan” e szabályozókat, 
egy időre teljesen le kellett volna állni a könyvkiadással, mégpedig 
arra az időre, míg az eladás, illetőleg -  a tiszta jövedelem terhére 
történő -  leírás révén nem csinálunk helyet a raktárban az új kiad
ványoknak. Elkerülhetetlen volt a dotált könyvek példányszámának 
radikális csökkentése is. Noha a dotációs mechanizmus lehetővé 
tette egészen csekély, 3-500-as példányszámok kiadását is, a szerzői 
tiszteletdíj pedig egyáltalán nem függött a példányszámtól, az írók 
mégis, különben érthető, felháborodással fogadták ezt a restrikciót. 
Hiába bizonygattam, hogy a példányszámot viszonylagosan kell te
kinteni, s hogy ha egy elsőkönyves költő verseskönyvét 300 példány
ban adjuk ki -  félmilliós magyarságot tartva szem előtt - , akkor 
egymillióra 600, tízmillióra 6000 példányt kell számítani, s ez már 
ilyen könyv esetében nem csekély példányszám. A háborgás csak 
lassan csitult el, jórészt azután, hogy kiadványainkból mind több 
jutott el a magyarországi könyvpiacra, s az átlagos példányszám már 
nem is volt olyan -  szégyenteljesen -  alacsony. A reális(nak hitt) 
példányszám meghatározásánál azt is szem előtt kellett tartani, 
hogy a magyar népesség -  amely már országosan is alig tette ki a 
félmilliót -  túlnyomó többsége falun élő földművelő, s azt is, hogy a 
könyvpiac magyar könyvekkel teljesen telített volt. Éppen ekkori
ban tapasztaltam Temesváron, hogy egy könyvesbolt környékén a 
magyarok szájról szájra adták az örömhírt: magyarországi könyvek 
érkeztek! Itt állandó volt a legalább 4000 címszavas választék, s a 
behozatal egyetlen mennyiségi korlátja az eladhatóság volt.



Nem győzőm ismételgetni, hogy ezek a teendők óriási teherté
telt jelentettek a számomra. Egyrészt nem is értettem hozzá, más
részt pedig nem is szerettem foglalkozni vele. Kibúvó azonban nem 
volt. Ahhoz, hogy újabb vállalkozásokba kezdhessünk, a létszámle
építés, raktárkészlet csökkenése mellett a „befejezetlen termelési
ben, azaz a beindított, megelőlegezett s nem realizált címszavakban 
lekötött eszközöket is életre kellett kelteni: a beindított munkákat 
ki kellett adni vagy leírni. így vált lehetővé a folyó irodalmi termés 
közreadása mellett olyan munka- és befektetés-igényes vállalkozá
sok beindítása, mint a Hagyományaink és a Kövek sorozat, majd a 
pályázatok sorozatának meghirdetése és realizálása.

írók és kritikusok egybehangzó véleménye szerint ugyanis akko
riban a jugoszláviai magyar irodalomból feltűnően hiányzott a re
gény, mert ehhez az időigényes műfajhoz nem voltak meg az alkotói 
munkafeltételek. Volt is ebben igazság, hisz itt a lapok, folyóiratok 
stb. csekély száma mellett a szabadúszó státus elképzelhetetlen volt. 
A kiadó ezért meghívásos pályázatot hirdetett, legalább félévi átlag- 
fizetésnyi előleggel. Aki bármilyen kéziratot benyújtott a kiadónak, 
máris „ledolgozta” az előleget; a megjelent könyvekért emellett 
még ívhonoráriumot kaptak a szerzők, az első három „helyezett” 
pedig ezenfelül tekintélyes díjat. A regénypályázatot 1968-ban, az 
ifjúsági regénypályázatot 1969-ben hirdettük meg, a színműpályáza
tot pedig egy évvel később. Alighanem valóban ideje volt e pályáza
tok meghirdetésének, hisz az első eredményeként 12 új magyar 
regény született (20 író kapott rá meghívást), és sikert hozott a 
másik két pályázat is.

6. A KÜLKERESKEDELMI JOGOSÍTVÁNY

A jugoszláviai magyar könyvkiadás talpon maradását, majd 
újabb föllendülését az 1967 utáni új gazdasági körülmények között 
a leépítések mellett az exportból eredő tiszta jövedelem tette le
hetővé. Ez utóbbinak a gazdasági-jogi kereteit a külkereskedelmi 
jogosítvány adta meg.

A kommunista pártok 1948. évi határozata, azaz Jugoszlávia 
kiátkozása után csaknem kilenc évig egyetlen magyar könyv és fo
lyóirat sem léphette át az országhatárt. A jugoszláv-magyar könyv



cserét szabályozó első szerződést 1957-ben még a belgrádi Nolit 
Könyvkiadó írta alá a budapesti Kultúrával, de a Fórum realizálta. 
1958-ban viszont már a Fórum is elnyerte a külkereskedelmi jogo
sítványt. Hogy mit jelentett ez a továbbiakban a jugoszláviai ma
gyarság könyvellátása, a könyvkiadás gazdasági helyzetének rende
zése és a terjesztési hálózat kiépítése szempontjából, azt ekkor még 
aligha lehetett fölmérni. Elég talán megjegyezni, hogy ilyen jogosít
ványa egyetlen magyar könyvkiadónak sem volt -  ha csak az Akadé
miai Kiadónak nem -, nem volt sem a romániai, sem a csehszlováki
ai magyar kiadóknak, de a vajdasági szlovák, román és ruszin ki
sebbségi kiadóknak sem.

A könyvcsere elsődleges célja az itteni magyarság könyvellátása, 
a behozatal ellentétele pedig -  kezdetben szinte kizárólag -  nyom
dai bérmunka volt, a világirodalom legnépszerűbb műveinek nyom
dai előállítása igen nagy példányszámban. A szerzők közül hadd 
említsük meg például T. Dreisert, L. Feuchtwangert, E. M. Remar- 
que-ot. J. Steinbecket, vagy J. Galsworthyt. A Forsyte saga 1-2 és a 
Modem komédia 1-2 39 000 példányban készült 1970-ben, ami 
nyomdai „munkadarabként” 156 000 példányt jelent! S még egy 
példa: Zilahy Lajos A Dukayak című regénytrilógiája 1968-ban 
40 000 példányban készült kivitelre, ami meg 120 000 db könyv.

Ez az export több okból is nyereséges lehetett. Korábban a 
Fórum exportprémiumot kapott, később pedig „csak” igen kedvező 
feltételekkel exporthitelt. Ezt a kiadó átengedte a nyomdának, s 
mellé olyan példányszámot rendelt, amilyen jugoszláv viszonylat
ban elképzelhetetlen volt. A nyomdák valósággal versengtek e meg
rendelésekért. Emellett a Fórumnak módjában állt vállalni a nyuga
ti szerzői tiszteletdíjak kifizetését is valutában. Dr. Eugén Kerpely, 
azaz Kerpely Jenő bácsi ügyvéd, akinek amint a két háború között 
Budapesten, a negyvenes évek végétől Bécsben volt „szerzői jog
képviseleti irodája”, olyan előnyös szerződéseket kötött a Fórum 
számára, hogy jelentős nyereség elérését tette lehetővé. Meg volt 
róla győződve, hogy ezzel egy kisebbségi magyar könyvkiadót és 
irodalmat támogat. így is volt. Biztosan állítható, sőt dokumentál
ható, hogy a Magyarországra irányuló könyvkivitel legfőbb célja 
maradéktalanul valóra vált: az 1957 utáni mintegy két évtizedben a 
jugoszláviai magyarság mindenkor 4000 magyar könyveim között 
válogathatott, s a könyveket a Fórum nyolc könyvesboltja mellett



két könyvbusz, 50 bizományos terjesztette, de gyakorlatilag a leg
több iskolai és falusi közkönyvtár is árusított magyar könyvet bizo
mánybán. Az évi könyvbehozatal értéke elérte a 100 000 $-t, folyói
ratokkal, hetilapokkal, hanglemezekkel, diafilmekkel stb. együtt 
pedig a 150-200 000-et! Emellett virágzott az „illegális” könyvbeho
zatal is, mert a magyarországi könyv, gondolom, világviszonylatban 
is rendkívül olcsó volt, a dinár-forint árfolyam pedig -  a feketepiaci 
természetesen, hisz hivatalos árfolyam nem létezett -  igen kedvező 
a jugoszláv fél számára. Aki csak innen Magyarországra utazott, 
márpedig sokan utaztak, mivel útlevele mindenkinek volt, minden
ki könyvekkel is felpakolva utazott vissza. A Fórum pedig hogy 
legalább közelítse a behozatali könyv árát a hazai kiadványokéhoz, 
kénytelen volt e feketepiaci árfolyamhoz képest 5-6-os szorzószá
mot alkalmazni a könyvárak megállapításakor. A Fórum könyvter
jesztői azt is panaszolták, hogy Észak-Bácska városainak és falvai
nak orvosai, tanárai, mérnökei „nyitott számlát” tartottak szegedi 
könyvesboltokban. A terjesztők ezt „illojális” konkurenciának te
kintették, s még olyan követelést is hangoztattak, hogy a Fórum 
kérje a jugoszláv vámszerveket az ilyen könyvbehozatal visszaszorí
tására. Érthető is volt ez, mivel teljes mértékben érvényesült az az 
elv, hogy ha egy magyar könyv „átlépte” a határt, Forum-könyvnek 
számít. A követelés azonban akkor rossz viccnek számított, de csak
ugyan viccnek, s nevetség tárgyává vált.

A fentiek alapján, akár emlékeztetőül is, le kell szögezni, hogy 
volt a Jugoszláviába került félmilliónyi magyarság hét évtizedes 
kisebbségi történetében egy jó két évtizedes „pillanat”, amikor -  
legalábbis az anyanyelvi könyvellátása tekintetében -  pozitív disz
kriminációban volt része.

A raktáron és árusításban levő 4000 könyveim puszta ténye is 
tanúsítja, hogy a magyarországi könyvtermés igen kevés kivételtől 
eltekintve (a Kossuth „pártkiadó” és a Zrínyi katonai kiadó könyvei 
kivételével) teljes egészében kapható volt Jugoszláviában. Az emlí
tett kedvező „pillanat” jellemzésére kell ismertetni e választék ki
alakulásának és évről évre történő megújításának módját is.

A budapesti Kultúra minden évben már október végén, novem
ber elején megküldte a magyar könyvkiadók következő évi kiadói 
tervét rövid ismertetők, műszaki adatok és irányárak kíséretében. 
(Okkal panaszkodtak tehát a magyar írók a hosszú kiadói „átfutási”



időre, mi pedig arra, hogy kiadói kerettervünk legalább fele részben 
ígéretekre alapult, melyek egy része nem is realizálódott.) Ezt min
den boltvezető, könyvbuszos és akvizitőr kézhez kapta, s ezután 
került sor megbeszélésre a terjesztési osztály szervezésében. Ez az 
összejövetel kissé az árverésre hasonlított, mert a részvevők címről 
címre haladva jelentették be példányszámigényüket, s ennek puszta 
összegezése adta ki a megrendelendő példányszámokat. A kiadó 
nevében magam is leginkább jelen voltam az ilyen egész napos 
megbeszéléseken, hisz a kiadó a saját kiviteli kvótája érdekében 
anyagilag is érdekelt volt a behozatalban, másrészt irodalomszere
tetem s olvasottságom is arra sarkallt, hogy egy-egy nagy író, fontos 
könyv érdekében agitáljak a nagyobb méretű megrendelés érdeké
ben.

A fenti módon összeállt megrendelő listát sem a Fórumban, sem 
azon kívül semmilyen hivatalos szerv nem vizsgálta felül. Utólagos 
„cenzúrára” a Fórumban eltöltött évek alatt két ízben volt példa.

Nem sokkal a Tájékoztató Iroda határozata (1948) után egy 
tartományi (vajdasági) rangú tanfelügyelő -  akit addig a rezsim hű 
kiszolgálójának ismertünk, s még a sztálinizmus ellen is hangosan 
ágált -  Magyarországra disszidált. Itthon természetesen egyszerre 
sztálinistaként ítélték el. Odaát történésznek csapott fel, a kisebb
ségek történetével foglalkozott, s a terjesztők gyanútlanul megren
deltek -  talán néhány tucatnyit -  egy ilyen tanulmányokat tartalma
zó kötetéből. Valaki az államvédelmi osztályon -  ott dolgozott a 
szerző sógora is! -  felfigyelt rá, s leszólt a Fórumnak: ejnye, ejnye, 
ezt nem kellett volna!

Az utólagos cenzúra másik intézkedése már valamivel komo
lyabb volt. Illés Sándor temerini származású író és újságíró, a Ma
gyar Nemzet munkatársa egy önéletrajzi jellegű ifjúsági regényében 
szót mert ejteni (!) a magyarság ellen 1944—45-ben elkövetett atro
citásokról, bár csak utalások formájában, mégis olyan parancs érke
zett, hogy a könyvet ki kell vonni a forgalomból. Jó reklám volt ez a 
könyvnek, s mire begyűjtötték volna a boltból a példányokat, már 
alig volt belőle. Magam is egy ilyen, az utolsó pillanatban megvásá
rolt példányt olvashattam.

Nem tartom sem feladatomnak, sem célomnak, hogy politikai
lag minősítsem a Jugoszlávia és Magyarország közötti kapcsolato
kat, még a kulturális együttműködést sem a tárgyalt két évtizedben,



csupán tényeket kívánok egymás mellé sorakoztatni, megörökí
tendő azt az időszakot, amikor a jugoszláviai magyarság -  ideértve a 
vajdaságiak mellett a horvátországiakat (szlavóniaiakat, baranyaia
kat) és a szlovéniaiakat is -  ellátása magyar könyvekkel legalábbis 
kielégítőnek volt tekinthető. Azt sem szabad elhallgatni, hogy ez 
mindenekelőtt, ha nem kizárólag, a magyar állam segítségével, 
anyagi áldozatvállalásával volt lehetséges. Steinitz Tibor, a Fórum 
és a Kultúra között 1958-ben megkötött első könyvcsereegyezmény 
egyik aláírója így fogalmazott: „A kivitel premizálásából származó 
tetemes haszonból a Fórum terjesztési hálózatot, könyvkereskedé
seket nyitott Vajdaság-szerte, s egy korszerű nyomda elindítására is 
jutott pénz.” Hogy a kiviteli prémium, majd az exporthitel csak 
egyik forrása volt a nyereségnek, már láthattuk az előbbiekben. A 
lényeges, hogy mind a terjesztési hálózat, mind a nyomda s nagy
részt a kiadói tevékenység gazdasági konszolidálása a nagy tételek
ben realizált export révén volt lehetséges.

Itt kell szót ejteni a Fórum úgynevezett Szórakoztató könyvek 
sorozatáról. Ezt mindenekelőtt gazdasági érdek hívta életre, s olyan 
címekből állt, amelyek alig néhány évtizeddel korábban óriási 
könyvsikert jelentettek, most azonban Magyarországon „indexen” 
voltak. A Fórum, gondolom, jó érzékkel élt azzal az alkalommal, 
hogy e könyvek ekkor kizárólag Jugoszláviában jelenhettek meg 
magyar eredetiben. A sorozat koncepcióját ugyan nem én találtam 
ki, de én fogalmaztam meg az Elfújta a szél 1967. évi kiadásának 
reklámszövegében: „Nincs olyan magyar olvasó, akinek emlékeze
tében Zilahy Lajos, A  Cronin és Margarett Mitchell neve nem 
fonódott össze egy-egy érdekfeszítő és kedves olvasmány élményé
vel, egy-egy olyan könyvvel, amelyet nem lehet letenni, sőt újra meg 
újra ugyanazzal a kellemes izgalommal lehet kézbevenni, mint első 
olvasásakor. Ezek közé tartozik Zilahy egyik legszebb regénye, A lé
lekkialszik és az emlékezetes film révén világsikert aratott munkája, 
a Halálos tavasz, valamint A. Cronin Réztábla a kapu alatt című 
feledhetetlenül izgalmas orvosregénye és Margaret Mitchell örök
szép könyve az amerikai rabszolga-felszabadításról és az örök nagy 
témáról, a szerelemről -  az Elfujta a szél”

A terjesztési osztály egyenesen követelte a kiadótól, hogy e soro
zat darabjaiból állandó készlet és választék álljon rendelkezésre, 
mert ezekből mind a boltok, mind a könyvbuszok és ügynökök



naponta tudnak eladni, tehát állandó forgalmat jelentenek. Az 
anyagi haszon abból származott, hogy -  bár dotáció nélkül -  kifi
zetődő példányszámban kerültek forgalomba, s az ár magában fog
lalta a kiadó nyereségét is.

A sorozat legfontosabb írója, sikerének igazi garanciája Zilahy 
Lajos volt, akinek említett művei mellett itt jelent a Két fogoly, a 
Valamit visz a víz és a Szépapám szerelme, továbbá Harsányi Zsolt 
Madách-, illetőleg Liszt-életrajzi regénye (Ember küzdj!; Magyar 
rapszódia), Herczeg Ferenc A Gyurkovics család, Móra Ferenc 
Ének a búzamezőkről, Erdős Renée A  nagy sikoly, A. Cronin Ezt 
látják a csillagok és L. Bromfield Árvíz Indiában című nagysikerű 
könyve.

A jelentős gazdasági nyereség mellett -  hála a külkereskedelmi 
jogosítványnak -  a kiadónak és a jugoszláviai magyar olvasónak 
egyéb előnye is származott e sorozat megjelentetéséből. A Kultúra 
ugyan nem rendelt belőlük -  hazai terjesztésre, de reexportra igen! 
Kezdetben a Rudolf Novak GmbH cégjelzéssel működő bécsi ki- 
rendeltsége címére küldtük a könyveket, amely a magyarországi 
könyvekkel, folyóiratokkal együtt e könyveket is terjesztette a nyu
gati és a tengeren túli magyar diaszpórában. Csakhamar azonban 
közvetlen kapcsolatba kerültünk a céggel, amelynek természetesen 
a Kultúra alkalmazottja volt a vezetője, de néhányszor még talál
koztunk Novak úrral is a Bécs központjában levő magyar könyves
boltban. E közvetlen üzleti kapcsolatot tanúsítja az Ének a búza- 
mezőkről és A  Gyurkovics család kolofonja, ahol a Fórum és a 
Novak GmbH társkiadókként szerepelnek. E kirendeltség révén 
jött létre kapcsolat a Fórum és müncheni Aurora kiadó tulajdono
sa, Molnár József között, s így jutott hozzá a jugoszláviai magyar 
olvasó a Látóhatár című folyóirathoz, valamint az Auróra kiadvá
nyaihoz, például Gombos Gyula és Cs. Szabó László könyveihez. 
Hamarosan fölvettük a kapcsolatot a párizsi Magyar Műhellyel is, 
melynek egy küldöttsége látogatást is tett a Fórumnál, a Fórum 
pedig árusította a folyóiratot és a Műhely kiadványait (Ferdinándy 
György, Hanák Tibor, Kemenes Géfin László stb.); kapható volt 
könyvesboltjainkban Márai Sándor több új könyve is a washingtoni 
Occindental Press, a torontói Pannónia kiadásában (Napló 1945- 
1957; Rómában történt valami), valamint San Genaro vére című 
regénye az író kiadásában. Terveztük néhány korábbi nagy sikerű



regényének a kiadását is (Egy polgár vallomása; A  gyertyák csonkig 
égnek), de megkeresésünkre a rá jellemző következetességgel csak 
ennyit válaszolt: kommunistákkal nem áll szóba, még jugoszláviai
akkal sem!

Szükséges-e újra leszögezni, hogy a jugoszláviai magyar olvasó 
ebben a tekintetben is privilegizált helyzetben volt? Ki olvashatta, 
kérdem én, Magyarországon, Csehszlovákiában, Romániában -  
Kárpátalját ne is említsem -  a 60-70-es években Cs. Szabó László 
Hunok Nyugaton és Petőfiék (1968,1973) vagy Gombos Gyula Húsz 
év után; Huszonegy év után (1970,1972), Szabó Dezró-monográfiáját 
(valamennyi az Aurora kiadása), hát még a Korunk szellemi körképét 
az Occidental Press kiadásában 1966-ban?! A jugoszláviai magyar 
olvasó igenis olvashatta, ha volt szeme, hogy mindezt és még sok 
hasonló könyvet észrevegyen. Sajnos, a kritika nem volt képes lé
pést tartani a Fórum ilyen behozatalának tempójával, s így a köny
vek jelenléte a boltjainkban -  a mennyiséget tekintve -  inkább csak 
szimbolikus volt. Szétfeszítené e visszaemlékezések kereteit, ha 
csak egy-egy mondat erejéig is szólnék e könyvekről, pedig igen 
fontos és tanulságos volna rámutatni, mit jelentettek volna megje
lenésük idején a magyar olvasók, de legalább a szakmabeliek euró
pai látókörének tágításában, a közgondolkodás formálásában a té
nyek és vélemények ütköztetésével.

Az irodalmi kapcsolatok, elsősorban a magyar könyvbehozatal a 
tárgyalt időszakban hivatalos jugoszláv, ha tetszik pártpolitika volt. 
Ezt a Fórum vezérigazgatója 1967-ben, az első könyvcsere-egyez- 
mény aláírásának 10. évfordulója alkalmából rendezett nagyszabású 
ünnepségen így fogalmazta meg: „Ahhoz, hogy az itthoni magyar 
olvasónak rendelkezésére álljon egy széles, minden érdeklődést ki
elégítő könyvválaszték, arra volt és ma is arra van szükség, hogy a 
könyv számára megnyíljon a határ, és olyan mennyiségben váljon 
lehetővé annak behozatala, amilyenre az olvasóközönségnek szük
sége van. A magyar olvasó benne akarja magát érezni nemcsak a 
jugoszláviai magyar és a jugoszláv irodalom sodrában, hanem a 
magyar és a világirodalom áramában is”.

A rendezvény és az ott elhangzottak súlyát mutatja, hogy az 
ünneplő közönség soraiban a magyar Kiadói Főigazgatóság (KF), a 
Kultúra, a legnagyobb könyvkiadók igazgatói, a hazai könyvkiadók 
képviselői, a magyar nagykövet mellett ott foglalt helyet a tartomá-



nyi pártvezetőség több tagja, élén Mirko Tepavac elnökkel, korábbi 
budapesti nagykövettel, későbbi külügyminiszterrel. Napjainkban 
azt is érdemes feljegyezni, hogy a díszülés teljes egészében magyar 
nyelven folyt le, a más nyelvűek pedig már érkezéskor kézhez kap
ták a beszédek szerb fordítását. Ez a gyakorlat később általánossá 
vált, s így zajlott le minden nagyobb irodalmi ünnepség: a Híd- és a 
Forum-díj, a regénypályázatok pályadíjainak stb. átadása.

Az alkalom diktálta, hogy Farkas Nándor vezérigazgató csak a 
jugoszláv-magyar könyvcsere, a KF, a Kultúra és a Fórum közötti 
gyümölcsöző együttműködés eredményeit méltatta, holott a Fórum 
ekkor már a Novák-cég, az Aurora és a Magyar Műhely mellett 
kapcsolatban állt a pozsonyi Madáchcsal és több romániai magyar 
kiadóval, illetve olyanokkal, amelyek magyar könyveket is közre
adtak. A Fórum vezérelve a kiadói külkapcsolatok, illetőleg a 
könyvcsere területén úgy módosult, hogy minden értékes magyar 
könyvnek -  minél nagyobb választékban, de eladható mennyiség
ben -  jelen kell lennie a jugoszláviai magyar könyvpiacon bárhol is 
jelent meg.

7. KÍSÉRLETEK 
A KÜLKAPCSOLATOK BŐVÍTÉSÉRE

1964-ben szinte véletlenül és teljesen avatatlanul, tájékozatla
nul csöppentem bele a Fórum nemzetközi kiadói kapcsolataiba. 
Egy Romániába utazó jugoszláv kiadói delegációban kellett képvi
selnem a Forumot, mivel a Libertatea nevű jugoszláviai román 
könyvkiadó könyvcseréjét az anyaországgal szintén a mi vállalatunk 
bonyolította le. A delegáció a belgrádi Nolit Könyvkiadó rendezte 
nagyszabású jugoszláv könyvkiállítás megnyitására utazott (az 
elsőre, de alighanem az egyetlenre is), s amint a főszerkesztőm 
nyugtatgatott, nem lesz ott nekem az égvilágon semmi dolgom.

Úgy is indult minden, hogy egy gondtalan kirándulás lesz az 
egész, s különben sem jártam még ebben a szomszédos országban. 
Pancsován csatlakoztam a Libertatea delegációjához, s velük men
tem kocsival Temesvárig, onnan meg hálókocsival Bukarestig. Bár 
Temesvártól alighanem egy vonatban utaztunk, az egész küldöttség



csak másnap reggel állt össze, s ekkor a reggelinél találkoztunk 
vendéglátóinkkal is. A delegáció vezetője a Nolit igazgatója, Sava 
Lazarevié volt, de már ekkor szinte nagyobb figyelem övezte szer
kesztőjét, Vaskó Popa költőt. Itt tudtam meg, hogy a háború utáni 
modern szerb költészet legnagyobbja nemcsak román származású, 
de román nemzetiségű is, és noha jól beszél románul, szerbül ír, sőt 
románra is úgy fordítják román költők. Többnapos ott-tartózkodá- 
sunk alatt többé nem is láttuk, csak hallottuk, hogy állandóan a 
román írók koszorúja veszi körül.

A kiállítást a kora esti órákban a Nolit igazgatója nyitotta meg 
szabályos protokolláris külsőségek között, ami annyit jelent, hogy 
képviseltette magát a kulturális kormányzat, a kiadói főigazgatóság, 
a Cartimex külkereskedelmi vállalat, a jugoszláv nagykövetség s a 
szakma: írók, szerkesztők nagy számban. A megnyitót követő kok
télon már engem is figyelemre méltattak, s másnapra meg is hívtak 
a főigazgatóságra.

Nem kis meglepetésemre, mondhatnám, ijedelmemre legalább 
10-en ültek a tárgyalóasztal egyik oldalán, s velük szemben mutat
tak helyet nekem egy jugoszláviai román kiadószerkesztővel, aki 
persze tolmács is volt. Az asztal csaknem terítve volt hivatalos 
papírokkal, jelentésekkel, kimutatásokkal arról, hogy mit s mennyit 
rendelt a Cartimex a Fórumtól, s mennyit a Fórum. A megbeszélés 
tárgya tehát kizárólag magyar-magyar könyvcsere volt, míg a ro
mán-román szóba sem került. Valóságos össztüzet zúdítottak rám, 
mert a román fél rendelései sokszorosát tették ki a Fórum rendelé
seinek. Hogy gondolja a Fórum? Mi lesz a reciprocitással, ami 
pedig a könyvcsere szerződéses alapja?!

Csak úgy mellékesen, beszélgetés során hallottam róla, hogy járt 
Forum-küldöttség Romániában, de hogy milyen szerződést kötött, 
s milyen kölcsönös szállítások történtek, az nem is tartozott egy 
sorozatszerkesztőre. Hogy mit szállíthatott a Fórum, arra csak kö
vetkeztetni tudok abból, hogy mi készült akkoriban, s miből lehe
tett nálunk raktárkészlet:^ dzsungel könyve, Tamás bátya kunyhója, 
Monté Cristo grófja (A. Dumas), Színház (S. Maugham), Volt egyszer 
egy háború (J. Steinbeck). Természetes, hogy ilyen könyvekből a 
különben gyéren ellátott romániai magyar könyvpiacra a legcseké
lyebb kockázat nélkül lehetett több tízezer, akár százezer dolláros 
tételben is rendelni. Megjegyzendő, hogy a román fél nemhogy



ekkoriban, de később sem rendelt soha egyetlen könyvet sem jugo
szláviai magyar írótól. 1969-ben például, hogy valamiképpen igye
kezzünk ellentételezni jelentős és jövedelmező exportunkat, Ro
mániában, közelebbről Kolozsvárt nyomtattuk ki az 1968. évi re
génypályázat öt kötetét (3-5000 példányban), s még ezekből sem 
rendeltek, tartottak ott egyetlen példányt sem.

Azon az első „tárgyaláson” ma már mosolyogtató naivitással 
próbáltam meggyőzni a románokat arról, hogy a teljes kompenzá
ció a magyar-magyar könyvcserében már azért is elképzelhetetlen, 
mert az ottani kétmillió magyarral szemben nálunk alig félmillió él, 
s a mi könyvpiacunk magyar és világirodalmi művekkel teljesen 
telített, hisz csak Magyarországról évente 100 000 dollár értékű 
könyvet importálunk. A másik akadály pedig a felkínált választék. 
Ők ugyanis kizárólag román és romániai magyar irodalmat kínáltak 
magyarul, holott ők is gyártottak a magyar könyvpiacra nemes best
sellereket, de -  talán a magyar féllel érvényes szerződés értelmé
ben -  nekünk nem szállítottak. A kétmillió romániai magyar emlí
tését persze nem hagyták szó nélkül, s nyomban „lealkudtak” belőle 
félmilliót, de ez nem vitt közelebb a megoldáshoz.

Nem kellett nagy bölcsesség, sem jártasság ahhoz, hogy már 
most, az első tárgyalások alapján levonjam a következtetést: eleve 
megoldhatatlan probléma a két ország közötti magyar-magyar 
könyvcsere a teljes kompenzáció alapján. Ekkor még nem is sejtet
tem, hogy az elkövetkező évtizedben még oly sokszor -  alig volt 
esztendő, hogy csak egyszer -  megfordulok Bukarestben, e megold
hatatlan probléma megoldásáról tárgyalni. Ma már biztos vagyok 
benne, hogy ezzel román tárgyalófeleink is tisztában voltak, de 
feltehetőleg olyan utasításuk volt fölülről, hogy minél nagyobb vo
lumenű megrendelést erőltessenek ránk, hogy aztán a fennmaradó 
összeg, amely valahol a két ország közötti nagy elszámolásban ke
rült kiegyenlítésre, minél kisebb legyen. Valószínűleg ott észre sem 
vették a nagy tételek között. Különben a szállítások akkreditív, azaz 
hitellevél alapján történtek, s így a Fórum már a szállítás napján 
rendelkezett az exporttétel dinárértékével.

Volt ennek a többórás gyötrésnek egy kedvező záradéka is. Ah
hoz, hogy a Fórum fokozhassa, növelhesse importját, meg kell is
merkedni a romániai magyar kiadói produkcióval. Örömmel és 
nagy érdeklődéssel tekintettem a magyar kiadó szerkesztőivel, a



romániai magyar könyvekkel, esetleg írókkal való találkozások elé, 
hisz a háború óta szinte semmit sem tudtunk róluk Jugoszláviában. 
Alighanem már ekkor fogalmazgattam magamban azt a tézist -  
rögeszmét? - , hogy a két háború között, ama „népellenes rezsimek” 
idején sokkal szorosabb kapcsolatban voltak egymással, többet tud
tak egymásról a Magyarországon kívüli magyar irodalmak, írók, 
mint most, amikor mindenütt szocializmus van, s nem volna szabad, 
hogy ennek akadálya legyen. Talán nem kell bizonygatni, hogy az 
ügy érdekében akkor így kellett fogalmazni? S nem is légből kapott 
állítás volt ez. Mi Szabadkán még diákkoromban, a két háború 
között tudtunk az Erdélyi Helikonról, közkézen forogtak ott a kiad
ványai -  br. Bánffy Miklós, Makkai Sándor, Kuncz Aladár, Nyírő 
József, Kós Károly, Nagy István, Asztalos István, mindenekelőtt 
pedig Tamási Áron könyvei. Bár ezt a „szónoklatomat” sem jutal
mazták tapssal a tárgyalófelek, de eredményeként másnap már az 
Irodalmi Könyvkiadó (a Kriterion még nem létezett) és Bodor Pál, 
a magyar szerkesztőség vezetője, vendége voltam. Igaz, elcsodálkoz
tam azon, hogy egy olyan népes, olyan termékeny és nagy nevekből 
álló írógárdának, mint az erdélyi, nincs saját könyvkiadója, de tudo
másul vettem. Igen hasznos volt a szerkesztőség vezetőjével, Bodor 
Pállal folytatott tájékoztató megbeszélés (ha jól emlékszem, még 
Szász Béla szerkesztő volt jelen), de még jobban örültem annak a 
hatalmas könyvcsomagnak, amelyet beszélgetésünk alatt készítet
tek a számomra.

Az évről évre ismétlődő, s mindig azonos protokoll szerint lezaj
ló hivatalos látogatásokról alig is volna mit feljegyezni, ha nem 
színezték volna azokat nemhivatalos találkozások is. Egy emlékeze
tes estét például Méliusz József és felesége szíves vendéglátásának 
köszönhetünk. Domokos Géza, a Kriterion igazgatója kalauzolt el 
bennünket Méliuszékhoz, s az ő ötlete volt e találkozás is, mert mi
-  a Fórum vezérigazgatója s jómagam -  addig csak a könyveiből 
ismertük a neves írót. Géza barátunk bizonyára nagyon jól tudta, 
hogy romániai és jugoszláviai magyarok őszinte és nyílt eszmecseré
jére nem a legalkalmasabb hely az ő igazgatói irodája, amely az 
óriási román sajtópalotában volt. Hogy mást ne mondjak, ott volt a 
Scintea pártlap szerkesztősége is. A késő éjszakába nyúló beszélge
tés valóban nyílt volt, s mindenki „civileként őszinte, aminek külön 
varázst kölcsönzött, hogy Domokos Géza az országos román, Far



kas Nándor pedig a szerbiai köztársasági pártvezetőség tagja volt. 
Szó esett, természetesen, irodalomról, könyvkiadásról, nemzetközi 
kiadói kapcsolatokról, de a két ország kisebbségi politikájáról s a 
magyar kisebbség helyzetéről, gondjairól egyik és másik országban. 
Maga Méliusz József, tiszteletet parancsoló írói múltja és opusa 
mellett azért is roppant érdekes beszélgetőtárs volt, mert 1949 után 
éveket töltött börtönben, akárcsak Balogh Edgár, s ráadásul mind
ketten baloldali írók, és közéleti múltra tekinthettek vissza a hábo
rú előtti és alatti évekből. Ma már igen furcsán, sőt hihetetlenül 
hangzik, hogy Georgiu Dej halála és Ceausescu hatalomra kerülése 
után a romániai magyar kisebbség -  vagy csak a kisebbségi irodalom 
és könyvkiadás, amelybe nekünk némi betekintésünk volt? -  helyze
te javulóban volt, látszott lenni, s beszélgetőtársaink is bizakodóak 
voltak. Hogyisne, hisz a Dej országlása alatt bebörtönzött jeles 
embereket szabadon engedték, sőt rehabilitálták; ekkor alakult a 
Kriterion is mint kisebbségi könyvkiadó, amely főleg magyar, de 
német, szerb és jiddis nyelven is adott ki könyveket; az Előre pártlap 
mellett megjelent A Hét című kulturális hetilap. Más alkalommal 
Szemlér Ferencék vendégszeretetét élveztük, majd Gálfalvy Zsolt
tal ismerkedtünk meg, s az írószövetség klubjában, a Kapsa művész- 
kávéházban számos román, szerb és német íróval is. Hadd mondjam 
el, hogy Méliusz Józsefet, Szemlér Ferencet és Gálfalvy Zsoltot is 
volt alkalmunk Újvidéken vendégül látni, de Domokos Géza évről 
évre megismételt meghívásunk ellenére sem jutott el Újvidékre, 
bizonyosan nem rajta múlott.

Ezek az utazások nemcsak egyhangúak, de fárasztóak is voltak, s 
annál inkább, mert be kellett látnunk, hogy hiábavalóak is, hisz 
valójában csak a jugoszláviai románság könyvellátásának biztosítá
sához kellett asszisztálnunk. Volt viszont három olyan rendhagyó 
romániai utazásom, melyeknek emléke még két, két és fél évtized 
múltával is igen eleven, s feljegyzésre is érdemes.

1968 nyarán a következő kérdéssel kerestek meg Belgrádból, a 
könyvkiadók és könyvterjesztők országos (összjugoszláv) egyesülé
séből: nektek, ugye, a Fórumnak van kapcsolatotok a román ki
adókkal? Jönne onnan a tudományos kiadó egyik szerkesztője, 
X. Y. professzor kéthetes látogatásra szerkesztőcsere keretében. A 
látogatás tehát viszonozható! Ehhez hadd tegyem hozzá, hogy ez az 
országos egyesülés, akárcsak a Jugoszláv írószövetség a külkapcso-



latok fenntartásában, csak szervező, mondhatnám, sóhivatal volt: 
látványos protokolláris külsőségek között aláírta az együttműkö
désről szóló megállapodásokat, de azok realizálását nagylelkűen 
átengedte a könyvkiadóknak, az írószövetség pedig a köztársasági 
és tartományi egyesületeknek. A szocialista országok közötti szer
kesztői cserelátogatások lebonyolításában pedig már igen nagy ta
pasztalatunk volt, hisz a magyarországi kiadók otthon úgyszólván 
sorban álltak a jugoszláviai cserelátogatások elnyeréséért, s mivel 
mi egyetlen partnerük voltunk, egyszerűen nem győztük se a foga
dást, se a viszonzást. Hogy szerettek akkoriban ide jönni, érthető, 
hisz az valóságos kirándulás, üdülés volt. Az egyik budapesti kiadó 
irodalmi vezetője mellé -  még mint szerkesztőt -  engem osztottak 
be. Újvidékről Zágrábba utaztunk, ott bevártuk a vendég feleségét, 
majd elutaztunk az Adriára -  Piran, Portorož, Koper, Abbázia stb., 
s végezetül még Újvidékre is maradt egy-két nap a visszautazás 
előtt. Ugyanígy vendégelték, utaztatták a mi szerkesztőinket is, emel
lett a legjobb szállodákban helyezték el, mellé szép zsebpénz s utazás 
járt kívánság szerint. Hogy ez ma népmesének hangzik? Bizonyára. De 
ez gyakorlat volt. Ha meg tréfálkozni volna kedvem, azt mondanám, 
így ástuk alá gazdaságilag a szocializmust. Nem is csoda, hogy csődbe 
jutott. De ez nyilván nemcsak a könyvkiadásban történt így.

Mindez pillanatok alatt villant át az agyamon, s amint a belgrádi 
főtitkár kimondta, hogy viszonozható, azonnal igent mondtam. 
Meg is érkezett dr. X. Y. professzor, akit rövid újvidéki tartózkodás 
után -  kívánsága szerint -  útjára indítottunk Belgrádba, Zágrábba s 
az Adriára. Mivel mint a legtöbb romániai vendég, a professzor is 
franciául beszélt, egy fiatal, csinos és franciául beszélő segédszer
kesztőnőt adtunk mellé, aki a saját kocsiján fuvarozta -  megfelelő 
kilométerpénz és napidíj (ma már a nevét is leírhatom: Kovács 
Marika volt, aki 1941-ben született tanítványom volt a gimnázium
ban, és sajnos, most, 1994 elején halt meg) ellenében. A két hétből 
talán három-négy napot töltött Újvidéken. A búcsúebéden, melyet 
kötelezően a főszerkesztő adott igen előkelő és drága étteremben, 
vendégünk nem győzött hálálkodni a parádés vendéglátásért, s fo- 
gadkozott, hogy minderről részletesen beszámol otthon a Cent- 
rale...-ban, azaz a kiadói főigazgatóságon. Egyúttal azt is megüzen
tem tőle, hogy mi valószínűleg ketten viszonozzuk a látogatását 
egyheti időtartamra.



így keltünk tehát útra e látogatást viszonozni 1968 novemberé
ben & Jugoszláviai magyar irodalom c. sorozat szerkesztőjével, Utasi 
Csabával, egykori gimnáziumi tanítványommal. (Ma: irodalomtör
ténész egyetemi tanár az újvidéki magyar tanszéken.) Minthogy már 
az úton vagy még előbb egyetértésre jutottunk abban, hogy minden
képpen igyekszünk eljutni Kolozsvárra, a kiadói főigazgatóságon a 
vendéglátók szokásos kérdésére, hogy hova kívánunk kirándulni, 
egyként vágtuk rá a választ: Kolozsvárra! Mit tehettek? Jó képet 
vágtak hozzá, s mindjárt az időpontban és a részletekben is megál
lapodtunk. A megbeszélt napon, a kora esti órákban szolgálati ko
csi vitt bennünket a vasútállomásra, ott elhelyeztek a hálókocsiban, 
kezünkbe adták a vonatjegyet. Kolozsvárra valamikor virradat táján 
érkeztünk, s legnagyobb meglepetésünkre az állomáson a nevünket 
kiáltották. Kiderült, hogy a Korunk néhány szerkesztője, munkatár
sa várt ránk. A megbeszélt időben aztán elkalauzoltak a szer
kesztőségbe, s itt újabb kellemes meglepetésben volt részünk. A 
hosszú tárgyalóasztalnál legalább tízen ültek, az asztalfőn pedig 
maga Balogh Edgár! Igen ritka vendég volt akkor arrafelé a jugo
szláviai magyar író, s bizony igen keveset tudtak rólunk. De minden 
érdekelte őket. Órákig ostromoltak bennünket a kérdéseikkel. Ér
deklődtek írók felől, akiket legalább névről ismertek, lapokról, fo
lyóiratokról, könyvkiadásról és az anyaországgal fenntartott kap
csolatainkról. A legmélyebb benyomást, láthatóan, az írók, köny
vek számára teljesen nyitott országhatár tette rájuk, s nem is 
titkolták, hogy ez a számukra elérhetetlen vágyálom. Nincs mit 
dicsekedni vele, hisz ez a mi szerencsésebb helyzetünkből követ
kezett, de valóban sokkal többet tudtunk róluk, mint ők miró- 
lunk, hisz ha nem is nagy mennyiségben, de igen gazdag válasz
tékban nálunk már évek óta kaphatók voltak könyvesboltjaink
ban a romániai magyar írók könyvei.

Volt ennek a Kincses Kolozsvárt tett első látogatásomnak még 
két igen emlékezetes mozzanata. Herédy Gusztáv újságíró, igaz, 
csak úgy futtában, de igyekezett megmutatni a város legfőbb neve
zetességeit, persze, a magyar vonatkozásúakat. Megmutatott né
hány patinás főúri palotát, nem mulasztva el felhívni a figyelmün
ket a főbejáratok fölötti piszkosszürke vászonra, amely a címert 
takarta. Megmutatta többek közt Mátyás király szülőházát (ha jól 
emlékszem, akkor épp zeneiskola volt benne) és a Bethlen-bástyát.



Elmondta, hogy a helyi napilapban (Igazság?) rovata van, amelyben 
a pusztuló, ám restaurálásra váró műemlékekre hívja fel a figyel
met. Ezt tette a Bethlen-bástyával is, de mire elkészült, s kiderült, 
hogy semmilyen román történelmi vonatkozása nincs, csak magyar, 
lefújták a nagy avatási ceremóniát.

Mivel a vonatunk a kora esti órákban indult tovább, a délelőtti 
beszélgetésen kívül minden további programot lóhalálában, szinte 
futva kellett lebonyolítanunk. Ilyen futtában ismerkedtünk meg. 
Gy. Szabó Béla grafikus művésszel is. A műtermébe, sajnos, nem 
jutottunk el, de ő elfutott, s azon futtában még kiért a vasútállomás
ra, hogy átadjon mindkettőnknek három remek grafikát: Ady Endre 
szülőháza, A költői somfa (az újházas Petőfi szerelmi idilljének 
színhelye) és Élet-halál a Gyilkostón. Ez utóbbira még a követ
kezőket is ráírta: „Kézi levonat dr. J. G-nak igaz barátsággal, 1968. 
nov. 28.”

Az egyhetes látogatás epilógusa Temesváron volt, ahova Buka
restből szintén jelentették érkezésünket az írószövetség bánáti ta
gozatának. Nekem itt már volt ismeretségem, hisz a Gozsdu-kutató 
Pongrácz P. Máriával korábban is találkoztam, de ismertem Józsa 
Ödönt, a Szabad Szó egyik szerkesztőjét is. Már említettem, hogy a 
Papp Dánielről szóló monográfia és doktori értekezés írása közben 
jött meg az étvágyam ahhoz, hogy az egész századvég magyar irodal
mát feldolgozzam, tehát a Gozsdu-kutatás is közelről érdekelt. A 
Pongrácz Máriával és a temesvári írókkal való ismeretségről és 
barátságról később esik majd szó. Temesváron tehát magyar, román 
és szerb írók vártak bennünket; valóban kellemes vendéglátásban 
volt részünk. Ugyanekkor ott vendégeskedett s ugyancsak a kapcso
latfelvétel dolgában az egész szerb nyelvterület legrégibb, legtekin
télyesebb irodalmi folyóiratának, a Letopismk (Pesten alapították 
1824-ban!) kéttagú küldöttsége, élén a főszerkesztővel. Velünk s a 
mi bekapcsolódásunkkal a megbeszélések tárgya csak még tovább 
bővült. Itt nem árt emlékeztetni az 1968-as évszámra. A csehszlová
kiai intervenció utáni időszak volt ez, s úgy látszott, hogy Jugoszlá
via és Románia hasonló magatartása, azaz kimaradása a „baráti 
segélynyújtásból” serkentőleg hat a két ország közötti legkülön
bözőbb kapcsolatok szorosabbra fűzésére. Persze, mint mindig, ha a 
politika jár az irodalom előtt, a serkentés csak addig tart, amíg a 
politikai érdek fennáll. Ez is csak olyan nagy nekifutás volt, nagy



szavak pufogtatása, amiből semmi sem realizálódott. Ha pedig ez a 
szerbek egy részére jellemző volt, a románokra százszorosán.

Az 1968-as romániai látogatás, kiváltképp a sajnálatosan rövid
re szabott kolozsvári kirándulás, meg persze a temesvári is, annyira 
felkorbácsolta a kíváncsiságomat, hogy elhatároztam: ezt minél 
előbb meg kell ismételni, de úgy, hogy az útirányt és a programot 
magam állítom össze. Volt ugyanis egy csodálatos bejegyzés az útle
velemben: érvényes Európa, Ázsia, Afrika (Amerika?) minden or
szágára és Romániára! (Nagy kár, hogy akkoriban még nem volt 
divat a fénymásolás, ezt pedig bevonták, miután másikat váltottam.) 
Benne szerepelt fényképestül az egész család, tehát semmi akadálya 
nem volt az utazásnak. 1969. évi nyári utazásunk végcélja mi más is 
lehetett volna, mint Kolozsvár. Útba esett azonban Temesvár -  
Pongrácz Máriáék -, Arad, Nagyszalonta, Nagyvárad és Csúcsa. 
Szalontán a Csonka Toronyban megtekintettük az Arany-múzeu- 
mot, de már az elején kellemetlen meglepetésben volt részünk: a 
félemeleti lépcsőfordulón egy román költő (alighanem Arany fordí
tója) életnagyságú portréja fogadott bennünket. Természetesen, 
nyomban eszembe jutott a varsói Nemzeti Múzeum, ahol hasonló
képpen az első lépcsőfordulón ilyen életnagyságú Báthory István- 
festmény fogadott 1964-es látogatásomkor. A sok-sok kézirat és a 
költő egyéb személyes tárgya mégis maradandó emlékként maradt 
meg számomra. Még a szülőházát -  vagy csak a helyét? -  is megta
láltuk készséges szalontaiak útmutatása révén.

Nagyváradon az Ady-múzeumba látogattunk el. Igaz, itt kétnyel- 
vűek voltak a képaláírások, de itt is bőven volt alkalom meghatódni 
az Ady-relikviák láttán, aztán sétálgatni a Körös partján, ahol a 
költő és újságíró Ady is bizonyára megfordult századunk első évei
ben. Innen Kolozsvárra tartva szinte el sem lehetett kerülni Csú
csát. Alig félévvel előbb, Kolozsvárról Arad és Temesvár felé vona
tozva, az itt álldogáló vonat ablakából betűztük Utasi Csabával a 
helység nevét: Ciucea. Mi lehet ez? Persze, csak rájöttünk. Most 
megálltunk valamilyen bejárat előtt, s fölgyalogoltunk a Boncza- 
kastélyhoz. Egy magyarul beszélő idősebb hölgy készségesen meg
mutatta az egész épületet, még a szobákba is benézhettünk. Itt élt 
tehát „A csúcsai kastély kisasszonya”, amint Tabéry Géza írta, itt 
fogadta többször is Adyt!



Bizony vannak véletlenek, szerencsés véletlenek is. Nagyvárad
ról, Csúcsáról Kolozsvár felé autózva, belelapoztam az aznapi új
ságba, nyilván a nagyváradiba s megtudtam belőle, hogy Erdély-szerte 
ezekben a napokban emlékeznek meg Petőfi Sándor elestének 120. 
évfordulójáról. A központi ünnepség Segesváron lesz vasárnap. Te
hát éppen 120 éve, hogy Fejéregyháza és Héjasfalva között, július 
29-én „Az orvos a dombról visszapillantva, még látni vélte a költőt, 
amint az országúton fedetlen fővel, szétterjesztett ingujjakkal, 
lengő zubbonyában menekült. Aztán utolsóként ő is szem elől vesz
tette”. (Illyés Gyula) Kolozsvárt a napilap főszerkesztőjétől -  ha jól 
emlékszem, Kovács Andrásnak hívták, a lap címe pedig Igazság volt
-  azt is megtudtam, hogy odaérkezésünk estéjén az operaházban 
ünnepi műsor lesz az évforduló alkalmából. Akkor sem értettem, 
miért, de minden ékesszólását latba vetve beszélt le az esten való 
részvételről. Egy-két nappal később, miután már „idegenve
zetőként” megmutogattam Kolozsvárt mindent, amit tudtam a csa
ládnak, hisz alig féléve kalauzolt ott Herédy Guszti, útnak indul
tunk Segesvárra. A magaslatra épült vár udvarában elég szokatlan 
irodalmi emlékünnepen vettünk részt, amely úgy egészében a hábo
rú után itt oly gyakori népgyűlésekre emlékeztetett. Az emelvényen 
vagy nyolc-tíz tagú „munkaelnökség” foglalt helyet egy hosszú asz
tal mellett. A perzselő napon ingujjban izzadó díszelnökségben 
Méliusz Józsefet és Darvas Józsefet ismertem fel. Amint a Magyar 
Szó bán közölt riportfélében írtam a román „Művelődés- és Művé
szetügyi Állami Bizottság és Méliusz József író, majd Zaharia Stan- 
cu és Darvas József írók adták egymásnak a mikrofont, hogy aztán 
magyar és román művészek szavaljanak Petőfi-verseket s magyar és 
román népi együttesek szórakoztassák az ünneplő közönséget”. 
Nem véletlenül szaladt a toliam alá a népgyűlés szó, valóban olyan 
volt az ünnepség légköre. A közönség -  nem hallgatóság -  sétálga
tott, beszélgetett s hűsölt a nagy fák lombjai alatt. Jómagam is csak 
Méliusz és Darvas szónoklatára próbáltam figyelni, amennyire le
hetett. Az ünnepség után egész autókaraván indult Fejéregyháza 
irányába, s ott felavatták az emlékhelyet. Visszafelé autózva azon
ban egy nagyobb embercsoport állított meg bennünket, s az ember- 
gyűrűtől körülvéve egy idős parasztember mesélt: „Bem apó serege
-  mutatott a dombhajlatra -  ott foglalt állást, s amikor a magyarok 
észrevették, hogy az oroszok bekerítik őket, erre vonultak vissza.



Mesélte öregapám, ő is itt harcolt. Itt futott Petőfi is. Biztos, hogy 
itt esett el, van is róla írás a magyar akadémiában, mostan találták 
meg, oszt mondták is, hogy megint kezdenek majd ásni. Meg is 
találják, biztosan meg is ismerik, hisz a szemfoga...”

Harmadszor, immár nem kiadószerkesztőként, hanem a Művé
szeti Akadémia tanáraként, de a Jugoszláv írószövetség küldötte
ként utaztam Romániába s az ottani írószövetség vendége voltam 
egy szerb költővel (Ratko Adamovié), akinek még a nevét sem 
hallottam azóta, nemhogy a költészetéről lenne csak fogalmam is. 
Erre meg úgy került sor, hogy amint a kiadók és könyvterjesztők 
országos egyesüléséről elmondtam, az írószövetség országos ve
zetősége is csak megkötötte az együttműködési megállapodásokat, 
így az írók cserelátogatásáról is, de azok realizálása -  a vendégfoga
dás és annak viszonzása -  már a köztársasági és tartományi egyesü
letekre maradt. Most éppen Vajdaság és Szerbia volt soron, rám 
pedig azért eshetett a választás, mert eléggé köztudott volt romániai 
ismeretségem, s az utazás afféle jutalomnak is számított. Volt 
ugyanis a vajdasági íróegyesületnek, pontosabban az elnökségének 
egy „díjakra és jutalmakra felterjesztő bizottsága”, amelynek kez
dettől elnöke voltam. Véletlen-e, hogy ekkor épp Gion Nándor volt 
az egyesület elnöke?!

A bizottság feladata eredetileg merő formaságnak ígérkezett, 
hisz abból állt volna, hogy a különböző díjodaítélő fórumok körkér
désére válaszoljon saját javaslatával s annak indoklásával (Njegoš-, 
NIN-, Vuk-díj, a különböző vajdasági városok októberi díja, a tarto
mány felszabadítási díja stb.) Hogy ez mennyire formaság volt, on
nan is tudtam, hogy éppen a politikailag legrangosabbnak számító 
felszabadítási díjra majdhogynem utólag, mindenesetre már a dön
tés megszületése után „rendeltek” tőlem indoklást. Meg is írtam, s a 
felterjesztett író, tudós meg is kapta.

Mindez említésre sem volna méltó, ha a bizottságunk feladata 
ebben ki is merül, ha nem érkezik -  az egyesület elnökségétől? -  
olyan sugallat, hogy dolgozzuk ki a Vajdasági íróegyesület különdí- 
jának szabályzatát, kritériumait. A sugallat azt is tartalmazta, ki
mondva vagy kimondatlanul, hogy ez olyan díj lesz, amelyet az 
egyesület szuverénül ítél oda, tehát semmiféle káderbizottságnak 
nem enged beleszólást. (Köztudott volt, hogy a káderbizottságok a 
párt, sőt az UDB felügyelete alatt működtek.) Valójában tehát



afféle ellendíjról volt szó a többihez viszonyítva. Ennek a bizottság 
összetétele is megfelelt: igen aktív tagja volt Aleksandar Tiáma író, 
akiről nemrég tudtam meg, hogy a háború végén még nem tudta, 
magyar vagy szerb író lesz-e?! Anyanyelve pontosabban: anyja nyel
ve magyar. A körülmények aztán úgy hozták, hogy szerbül írjon, de 
olyan szinten tud magyarul, hogy többek közt Babits Mihály Halál- 
fiai, Déry Tibor Niki című regényét is lefordította. Ekkor a Matica 
srpska kiadó szerkesztője volt. Sosem volt párttag! Tagja volt a 
bizottságnak még a nagy műveltségű, kifinomult ízlésű szlovák 
költő, Paío Bohuš, civilben orvos. Volt ugyan egy román és ruszin 
tag is, de azok oly gyakran váltakoztak, hogy a nevüket sem jegyez
tem meg. Elég sokat dolgoztunk a kritériumok kidolgozásán és 
formába öntésén, de végül is az íróegyesület kanizsai plénumán, az 
írótábor keretében sikerült el is fogadtatni. Talán ekkor kapta az 
életműdíj elnevezést is. Első ízben 1981-ben ítéltük oda Boško 
Petrović írónak. Mint írót nem kellett bemutatni, hisz magyarul 
már két könyve megjelent (És a felhők elvonulnak, 1963; Mire elszáll 
a nyár, 1972, egyik Lévay Endre, a másik Fehér Ferenc fordításá
ban), s arról is tudtunk, hogy a német irodalom jó ismerője, reme
kül fordítja Thomas Mann műveit, de a bizottságnak Tišma nem is 
ezeket az erényeit részletezte. Petrović , aki ekkor a Matica srpska 
titkára volt (e sorok írásakor elnöke), nem járt el a tartományi 
pártbizottságba „direktívákért”, s ezért minden hivatalos elismerés
nél, díjazásnál mellőzik. Nyomban hozzátettem, hogy hasonló hely
zetben van Herceg János is, többek közt az a bűne a hivatalosok 
előtt, hogy a háború alatt is kiadta, sőt szerkesztette a Kalangyái. 
Mondhatnám, hallgatólagosan már ekkor megállapodtunk abban, 
hogy másodikként Herceg János kapja ezt a díjat. Meg is kapta. 
Ugyancsak TiSmával egyetértésben 1982-ben Herceg Jánosnak, 
akárcsak egy évvel korábban. B. Petrovićnak, az Egyesület díszülé
sén a Matica srpska dísztermében adtuk át a díjat. Én indokoltam 
meg magyarul (!) a szerb Matica újvidéki, „szerb Athén”-i szentélyé
ben, az ünneplő közönség pedig Tišma fordításában kapta kézhez s 
olvashatta a szöveget.

Nem hiszem, hogy csak az én számomra és az általam mindig 
nagyra becsült íróbarátom, Herceg János számára volt ez fel- 
emelően szép ünnepség, de közvetve a vajdasági magyar irodalom s 
egy kicsit az itteni magyarság jelenlétének, egyenrangúságának egy



fajta demonstrálása is. Herceg után még -  az előbbiekkel azonos 
indítékból -  Mladen Leskovac akadémikus, a magyar irodalom ki
váló ismerője és fordítója vehette át ezt a díjat, majd Palló Bohuš is.

Tehát ennek -  legalábbis az elnökség szerint sikeres -  elnökös- 
ködésnek jutalmazása volt az 1980. évi romániai kiküldetés, de az is 
lehet, hogy azért küldtek, mert általában nemigen kapkodtak érte 
az írók. Én meg azért vállalkoztam rá, mert biztos voltam benne, 
hogy mint az Akadémia professzora, a magyar színinövendékek 
tanára, kérhetem, hogy küldjenek el Marosvásárhelyre s ott látoga
tást tehessek a magyar színiakadémián. A látogatás egészében igen 
rosszul indult. Az utolsó pillanatig nem tudtam, ki lesz a vendégtár
sam. Gion szerint a Fórum Könyvkiadótól üzenetet kellett volna 
vinnem a Kriterionba és könyvcsomagot, de ez elmaradt. Egyetlen 
más külföldi utazásomról nem maradt egy sornyi följegyzésem sem, 
de most a második napon ilyeneket vetettem papírra: „Elég rágon
dolnom a 11-12 órás éjszakai vonatozásra, a hálókocsiban egy vad
idegen valakivel, kétheti se kint, se bent levésre, hányódásra, kény
szeredett udvariaskodásra, tényleges üresjáratra, s máris hihetetlen 
levertség lesz úrrá rajtam. Minelc ez nekem?!... Még alig egy-két nap 
múlt a 12-14-ből. Még hétszer ennyi volna?!”

Igaz, ott ért a jugoszláv nemzeti ünnep, november 29-e is, Rat- 
kóval részt vettünk a nagykövetség ünnepi fogadásán, találkozhat
tunk Radmila Bakočević világhírű operaénekesnővel és Trbojević 
zongoraművésszel; találkoztam Domokos Gézával is a Kriterion 
Könyvkiadóban, de... Itt például csak azt állapíthattuk meg immár 
rezignáltan, hogy az elmúlt másfél évtized során a romániai és 
jugoszláviai magyar irodalmi kapcsolatok és a könyvcsere egyetlen 
lépésnyit sem haladt előre, tehát minden erőfeszítésünk hiábavaló
nak bizonyult.

DOMOKOS GÉZA E névnél, e személyiségnél érdemes kissé 
elidőzni, mint a letűnt totalitárius kommunista rendszer egyik le
hetséges magatartásformájánál. A Kortárs Magyar írók Lexikona 
szerint Moszkvában végezte egyetemi tanulmányait, hazatérése 
után újságíró, szerkesztő, az Irodalmi Kiadó nemzetiségi részlegé
nek főszerkesztője, a Kriterion Könyvkiadó alapító igazgatója; tit
kára, majd alelnöke a Román írószövetségnek, tudomásom szerint 
pedig tagja a Román KP KB-nek is. A Ceausescu-rendszer bukása



után az RMDSZ első elnöke lett, majd lemondott vagy leváltották
-  talán kommunista múltja miatt.

Bizonyosan sok mindent nem tudok e kommunista múltról, s 
állítólagos 1986. utáni megalkuvásairól, de aligha véletlenül kérték 
fel a szövetség elnöki tisztségére, s nem lehet véletlen, hogy 6 vállal
ta is. Igaz, csak egyetlen alkalommal beszélhettem vele hivatalán 
kívül, mint már említettem, Méliusz József otthonában, de ottani 
megnyilatkozásaiból, abból, ahogyan „azokról” ott fönn a párt
csúcsban beszélt, talpig becsületes magyarnak ismertem meg, olyan
nak, aki azért ül ott, ahol, hogy minél eredményesebben küzdhessen 
a magyar érdekekért, kivált a magyar irodalom és könyvkiadás ügyé
ért. Sőt, még ravasz „góbénak” is találtam, aki nem egyszer fondor
latosán kijátssza a hatalomtartókat a fenti nemes célok érdekében.

Úgy vélem, nem kerülhető meg itt a következő kérdés: mit tehe
tett volna vajon mindezért, ha nyíltan ellenzéki lett volna? Amint 
intimé az volt. Aki valamennyire is ismerte a szóban forgó, immár 
letűnt rendszerek vezetési módszerét, „logikáját”, jól tudja, hogy 
esetleg valamiféle lojalitást színlelve lehetett bármit is elérni, s ez 
nem okvetlenül jelentette a saját nemzeti, nemzetiségi érdekek el
árulását. Meggyőződésem, hogy a mi nagyon Nagy Jóskánk, a párt
elnökség tagja (volt ui. egy rádióbeli rendező és egy sportújságíró 
Nagy Jóska is) szintén kamatoztatta pozícióját a magyar lap- és 
könyvkiadás javára. Vagy például Kardos György, a Magvető igaz
gatója, Aczél György barátja sokkal többet mert és bírt tenni, mint 
Illés Endre. Pedig utóbbi nyilván többet szeretett volna tenni, de 
nem állt módjában.

A hosszúnak bizonyult két hét alatt azért mégiscsak volt néhány 
olyan találkozás, amelyre érdemes visszaemlékezni. Újra találkoz
tam például Méliusz Józseffel, aki a Krležd^l tett látogatásának 
friss élményét mesélte el. Nem tudom, megírta-e valahol, de ha 
nem, rosszul tette. Mint elmondta, egy félreértés miatt alig akarta 
fogadni Krleža a számára ismeretlen erdélyi magyar írót, majd nagy 
kegyesen tíz percben szabta meg a fogadás időtartamát. Méliusz 
viszont azzal kezdte a társalgást, hogy a Zászló kát a legnagyobb 
magyar regénynek tartja. Ezzel máris levette lábáról a rendkívül hiú 
írót, s a beszélgetés több órásra sikeredett. Ez az anekdotába illő 
történet pedig nemcsak Krleža hiúságát példázza, de egyféle ma



gyar-komplexusáról is tanúskodik: ilyen nagyon érdekelte életmű
vének és személyiségének magyar(országi) megítélése.

Ugyancsak kellemes estét töltöttem Gálfalvy Zsoltnál. Nagy 
örömmel újságolta, hogy épp aznap egész láda ásványvizet sikerült 
szereznie, amit már hetek óta kénytelen volt nélkülözni. Ha emlé
kezetem nem csal, akkor a bukaresti tévé magyar műsorát szerkesz
tette és tagja volt a népfront országos vezetőségének. Ebben a 
minőségében egy küldöttség tagjaként Észak-Koreában járt, s ott 
„feledhetetlen élmény”-ben volt része. Kim II szung szülőhelyén 
megtekinthették azt a homokozót, amelyben a nagy férfiú gyermek
korában játszadozott. Le is fényképezték ott a küldöttséget, a fotó 
pedig megjelent a központi pártlap első oldalán. Zsolt barátom 
meg is mutatta a „féltve őrzött ereklyét”.

A marosvásárhelyi színiakadémián tett látogatásom, ami az 
egész utazás fő célja lett volna, igen felemásnak bizonyult, s termé
szetesen teljesen eredménytelen maradt. A rektor úr a protokoll 
szabályai szerint fogadott, elmondta az intézményről, amit ilyenkor 
hivatalból el szoktak mondani, megmutatta a tantermeket stb., de 
az együttműködésről, hogy úgy mondjam, nem is ereszkedett be
szédbe, noha nekem a dékánomtól valóban volt meghatalmazásom 
arra, hogy tárgyaljak a kapcsolatfelvételről és az együttműködésről, 
pl. diákcsoportok, tanárok cserelátogatásáról. Őszintén szólva, 
ezen nem is lepődtem meg, csak azt konstatáltam, hogy Romániá
ban a helyzet változatlan, vagyis értelmetlen lett volna tervezgetni, 
ha egyszer a rektornak e kérdésekben egyáltalán nem volt döntési 
joga.

Nem is sokáig időztem az akadémián, mert a déli órákban már 
vártak az Utunk szerkesztőségében. Ma már nem emlékszem, hogy 
mit, de valamit ünnepeltek. írók, költők, szerkesztők elég népes 
társasága volt együtt, az asztal meg rakva étellel, itallal. Itt volt Sütő 
András is, akivel évekkel korábban már találkoztunk Újvidéken. 
Egyszer csak néhányan szedelődzködtek, s kérdésemre elmondták, 
hogy Moher Károlyhoz mennek hárman mint küldöttség, hogy fel- 
köszöntsék 90. születésnapján! De én csak maradjak, jönnek ők 
mindjárt. Molter Károly? -  kaptam fel a fejem az ismerős név 
hallatán. Hadd megyek veletek, ajánlkoztam, s elmondtam, hogy 
1942/43-ban éppen Óverbászon jártam a gimnázium VII. osztályá
ba, s ott olvastam a Tibold Márton című önéletrajzi regényét, bejár



tam a könyvben leírt helyszíneket, csatornát, zsilipet stb., mindre 
ráismertem, s ezt szeretném neki elmondani. Különben meg az én 
szülőfalum alig tíz-egynéhány kilométerre van Óverbásztól. A ké
szülődök meg a többiek is siettek lehűteni: maradjak csak, szegény 
Károly bácsi olyan állapotban van, hogy úgysem jutna el a mondan
dóm a tudatáig. Maradtam, akárcsak néhány évvel korábban Debre
cenben az Alföld szerkesztőségében, amikor Juhász Gézához szeret
tem volna eljutni, hogy bemutatkozzam neki úgy, ahogy azt kedves 
és jó emlékű Csuka Zoltán barátom elképzelte, s tán haláláig ter
vezte, mindhiába.

Úgy látszik, hogy a Romániából való hazatérés menetrendjéből 
nem maradhatott ki a temesvári megálló. Ezúttal is megálltam, 
hogy meglátogathassam Pongrácz Máriáékat. Talán még Buka
restből vagy csak Vásárhelyről értesítették is őket érkezésemről, s 
már a szállodában vártak rám. Otthonukban azonban, sűrű elnézé
sek közepette tudtomra adták, hogy ők estére Bárányi Ferenc fog
orvos író barátjukhoz Ferenc-napi vendégségbe hivatalosak. Azt is 
hozzátették, hogy amióta Bárányiék felnőtt fiát az utcán agyonver
ték, elképzelhetetlen a baráti körben a meghívásuk visszautasítása. 
Ők megmondják, hogy jugoszláv vendégük van, s ha mernek (!) 
engem is meghívni, akkor együtt megyünk, de ha nem, ugye nem 
haragszom. Dehogyis haragudhattam, csak úgy kiegészítettem vele 
a Romániáról és a Csau-rendszerről eddig szerzett ismereteimet. 
Fülem hallatára bonyolították le a telefonbeszélgetést Bárányi Fe
renccel, s neki volt mersze egy jugót vendégül látni. Nagyon szép, 
feledhetetlen estét töltöttem ott magyar írók, színészek, orvosok, 
egyszóval értelmiségiek népes társaságában, s magamban elgondol
kodtam rajta, hogy ennyi jó magyar embert, értelmiségit ilyen 
bensőséges baráti hangulatban nálunk Újvidéken már régen nem 
lehet elképzelni sem.

A számos romániai látogatás, a sok-sok találkozás, a közös ter- 
vezgetések mérlege lényegében negatív. Az egy-két sikeresnek bizo
nyult vállalkozás pedig csak olyan kivétel, amely erősíti a szabályt. 
Ezekről majd még esik szó, itt pedig még egy fájó kudarcról kell 
beszámolnom.

Pongrácz Mária még az Anna-levelek megjelenésekor, 1969-ben 
elmondta, hogy a kézirati hagyatékot Gozsdu Elek temesvári mú
zsájának, Weisz Annának a barátnője, Balabán Róza bocsátotta



rendelkezésére közlés céljából. Weisz Anna ugyanis reáhagyta azt 
végrendeletileg. Szigorú felsőbb meghagyásra azonban csak azokat 
a szövegeket vehette fel a kötetbe, amelyek „területileg” (?!) a mai 
Romániával vannak vonatkozásban. Tudvalevő viszont, hogy Gozs- 
du előbb a bánáti Fehértemplomban, majd Zomborban élt. Ez 
utóbbi helyen a törvényszék elnöke s a város művelődési és közéle
tének kiemelkedő személyisége volt. Számos levélben történt utalás 
ezekre az évekre és eseményekre, ezért a könyvből kimaradtak. 
Nem múlt el találkozásunk anélkül, hogy e közös „tervet”, mond
hatnám, kettőnk „ügyét” szóba ne hoztuk volna. A mindennapi 
teendők, az újságírói és kiadói taposómalom azonban újra meg újra 
elodázták a közös vállalkozás realizálását. 1990-ben aztán levéllel 
keresett meg Mária, közvetlenül a „romániai felfordulás”, „forrada
lom” után. (Pongrácz Mária szavai). Többek közt ezt írta: „... fel
ajánlom (ismét) azt a régi Gozsdu-könyvet (amelyből a jugoszláviai 
levelek kényszerűen kimaradtak, de nekem birtokomban vannak), 
amelyet egyszer úgy terveztünk, hogy társszerzőként jelentetünk 
meg nálatok”. A levél valósággal felvillanyozott. Siettem is vele a 
Fórum Könyvkiadó igazgató-főszerkesztőjéhez, de a biztonság ked
véért magammal vittem azAnna-leveleket is, hátha az utódom nem 
sokat tud a levelek irodalomtörténeti kuriózum jellegéről, ha Gozs- 
duról hallott is. A javaslatunkra válasz sosem érkezett, s végül a 
könyvet is alig sikerült visszaperelnem.

8. KÖNYVEK HÁROM ORSZÁGBÓL

A szlovákiai magyar könyvek behozatalával, illetőleg a könyv
cserével kapcsolatban alapvetően ugyanazok a gondok voltak, mint 
a romániaival. A szlovák felet is csak annyiban érdekelte a két 
ország közötti könyvcsere, hogy biztosítsa az itteni szlovák kisebb
ség könyvellátását, a saját magyar kisebbségük könyvellátását meg
oldottnak vélték a magyar Kiadói Főigazgatósággal és a Kultúrával 
kötött szerződések révén. Hogy nálunk is élnek magyarok, van iro
dalmunk és könyvkiadásunk, azt éppúgy nem voltak hajlandók tu
domásul venni, mint a románok. Itt még olyan kompenzációs prob
lémák sem merültek fel, mint a románokkal, mert az Artia Export
import Vállalat -  amely ráadásul még Prágában székelt -  ún. szóra



koztató irodalmat sem rendelt a Fórumtól. A Madách Könyvkiadó 
és a Fórum kiadványainak cseréjét pedig a szlovákok szerint a köny
veink árkülönbözete is gátolta. A Dubőek-érában ugyan felcsillant a 
remény a kapcsolatok érdemi megoldására, hisz az ügy elkötelezett 
híve, Dobos László író miniszteri tárcát kapott a szlovák kormány
ban. Mint a Madách korábbi igazgatója közelről ismerte a helyzetet 
s az akadályokat, és hamarosan el is küldte hozzánk utódját, Fónod 
Zoltánt, hogy találjunk megoldást a kérdésre, napokon át tárgyal
tunk, közgazdászokkal tanácskoztunk, s kidolgoztunk egy minden 
könyvre érvényes árképzési formulát, hogy elhárítsuk a könyvcsere 
útjából az Artia támasztotta legfőbb akadályt. Sajnos, a Dubőek-éra 
nagyon rövid volt, akárcsak Dobos barátunk minisztersége, s így a 
mi igyekezetünk is kárba veszett, a könyvcsere pedig csaknem telje
sen leállt. Történt pedig mindez annak ellenére, hogy a szlovákiai 
magyar írókkal, mindenekelőtt Dobos Lászlóval és Monoszlóy 
Dezsővel, a Madách Könyvkiadóval, az Irodalmi Szemlével és a 
magyar lapokkal, szerkesztőkkel, újságírókkal jóval elevenebbek 
voltak a személyes kapcsolatok, mint a romániaiakkal. Azt talán 
már szükségtelen is megismételni, hogy a kapcsolatépítés -  különö
sen a könyvcsere -  legfőbb akadálya a romániai és szlovákiai magyar 
könyvkiadók igencsak korlátozott mozgásszabadsága volt. Nem
csak hogy nem volt külkereskedelmi jogosítványuk, de semmilyen 
beleszólásuk nem volt a könyvcserébe, sőt arról sem igen értesültek, 
hogy a kiadványaik közül mi jutott el külföldre, s ott milyen fogad
tatásra talált. Ebben a tekintetben egyébként a magyarországi ki
adók is hasonló helyzetben voltak, azzal a különbséggel, hogy az 
importba úgy-ahogy beleszólhattak, azaz lektorálhatták az import
ra javasolt könyvek kéziratát. így a Kriterion és a Madách vezetőivel 
folytatott tárgyalásaink záradékai valójában mindig csupán jámbor 
óhajok maradtak. Ezért hangsúlyozta egy velem készült riportjában 
Pongrácz Mária, hogy „A Fórum kiadó saját könyveinek, kiadvá
nyainak nemcsak úgy gazdája, hogy útjukra bocsátja őket, hanem a 
szülő, a nevelő addig ügyel rájuk, amíg elvezeti... az olvasóhoz. Az a 
vállalat, amelyben a szerkesztőségtől a nyomdáig és a könyvelárusí
tó boltokig minden megtalálható, az érték törvényei szerint él”. 
(Szabad Szó, 1972)

Ki-kihagyó emlékezetemben tallózva, igen hiányos bibliog
ráfiámban lapozva, azt látom, hogy a Magyarországon kívüli, il



letőleg az utódállamokbeli magyar irodalmak közötti kapcsolat- 
építés eszméje-rögeszméje már igen korán alakulóban volt a tu
datomban. Még budapesti tanulmányaim idején megismerkedtem a 
szlovákiai Csanda Sándor munkásságával, majd vele személyesen is. 
Első ízben 1963-ban írtam Valóság és illúzió című irodalomtörténe
ti, kapcsolattörténeti tanulmánykötetéről (Magyar Szó), majd 1969- 
ben a Magyarok Csehszlovákiában című tanulmánygyűjteményről. 
(A szerzők Csanda Sándor mellett Botka Ferenc, Zdenka Holotí- 
ková, Marta Kordíková, Vigh Károly, Raják Dezső és Juraj Zvara.) 
A könyv megjelenési évéből is nyilvánvaló, hogy a DubCek-idők 
terméke, itteni ismertetésének pedig az kölcsönzött a maga idején 
különös jelentőséget, hogy szerzői „Objektíven és dokumentumok
ra támaszkodva igyekeznek átfogó képet nyújtani a csehszlovákiai 
magyarság legnehezebb időszakáról, az 1945-48-as évekről, a de
portálásról, az áttelepítésről...”, amikor itt még szót sem lehetett 
ejteni az 1944-45-ös atrocitásokról.

Igyekeztem ezekben az években felhívni olvasóink figyelmét 
Méliusz József: Város a ködben és Tabéry Géza: Két kor küszöbén 
című könyvére is, amelyek jelen is voltak az itteni könyvpiacon. A 
Magyar Szó az Illúzió helyett valóságot című ismertetőm mellett 
részletet is közölt a Város a ködben című regényből.

Ezek az írások olyan előtanulmány-féléknek is tekinthetők egy 
átfogóbb jellegű(nek szánt) íráshoz, amelyben a fenti irodalmak 
közti kapcsolatok szükségességéről vallott nézeteimet is kifejtet
tem. Mivel a szélesebb olvasóközönséget, azaz a potenciális könyv- 
vásárlókat tartottam szem előtt, az írást a napilap irodalmi rovatá
ban (Kilátó) közöltem három folytatásban, 1972-ben. A „Három 
könyv három országból” című írás bevezetőjében egyebek közt ezt 
fejtegettem. „Az anyaországon kívüli, a magyarországi irodalomhoz 
képest külföldön létező magyar irodalmak azért is számíthatnak 
érdeklődésünkre, mert egyfelől a policentrikus magyar irodalom 
megannyi sajátos jegyét mutatják, másfelől tudósítanak arról a tár
sadalmi-szellemi közegről, amelyben élnek, helyükről az ország 
szellemi életében, viszonyukról a többségi (nyelvű) irodalomhoz, a 
magyarországi és világirodalomhoz is.”

Nincsenek ugyan adataim róla, de bizonyos, hogy ebben az igye
kezetemben lényegében egyedül maradtam. Ennek valószínűleg 
olyan prózai oka is volt, hogy a terjesztési osztály, amely az impor



tált könyvek raktárát kezelte, nem szokott a recenzenseknek ingyen 
példányt küldeni. Én sem áltathatom magamat azzal, hogy a fenti 
írásoknak valamilyen kézzel fogható eredménye lett volna. Nincs is 
hozzátennivalóm ahhoz, amit erről a szóban forgó cikkben írtam, 
illetőleg felpanaszoltam: „Igaz, ugyan, hogy a jugoszláviai magyar 
könyvpiacra eljutnak a romániai, csehszlovákiai, magyar könyvek, 
szórványosan a kárpát-ukrajnaiak is, de oly csekély mennyiségben, 
hogy az szinte csak jelképesnek tekinthető: az említett országokból 
importált könyvek értéke együttvéve is alig közelíti meg a Magyar- 
országról eredő könyvimport 4-5%-át. A Fórum könyvterjesztési 
részlegének adatai szerint még ez a mennyiség is meglehetős nehe
zen talál vevőre, ami aligha bátoríthat nagyobb megrendelésre. Az 
is igaz, természetesen, hogy a jugoszláviai magyar könyv még ilyen 
mennyiségben, főleg ilyen választékban sem jut el a nem magyaror
szági magyar könyvpiacokra”. Annyit azért mégis hozzá kell fűznöm 
a fentiekhez, hogy amit itt sikertelenségként panaszolok, az valójá
ban mégiscsak egy többéves erőfeszítés valamiféle eredménye volt, 
amit nemhogy túlszárnyalni nem sikerült a későbbiek során, de 
fenntartani sem sokáig.

Volt nekem az irodalmak közötti kapcsolatépítést illetően még 
egy „rögeszmém”, ha annak lehet nevezni. A vajdasági szlovák, 
ruszin, román kisebbségi írókkal és kiadószerkesztőkkel való talál
kozások alkalmával rendre-másra szóba került a mi irodalmaink 
egyféle gyarmati helyzete a többségiek viszonylatában, illetőleg a 
többségi és kisebbségi irodalmak közötti közlekedés egyirányúsága: 
természetesnek tartják s el is várják, hogy a kisebbségi nyelvekre 
lefordítsuk és kiadjuk a többségi írók műveit -  a testvériség-egység, 
az együttélés szellemében - , de a mi irodalmaink létezéséről és 
értékeiről egyszerűen nem vesznek tudomást.

így igaz, vetettem közbe egy alkalommal, de miért csak a többsé
giekre mutogatunk? Ez rajtunk aligha múlik, ellenben ahol tehet
nénk valamit, például egymás irodalmának jobb megismertetése 
terén, szintén tétlenkedünk.

Alighanem magam is ekkor döbbentem rá erre a tényre, s ezután 
minden lehetséges alkalommal ismételgettem, részletesen kifejtet
tem a szerkesztőségben és a Kiadói Tanácsban is.

Miután e kezdeményezésemhez megnyertem a szükséges elvi 
támogatást, körbejártam a kisebbségi kiadókat -  a román Liberta-



teát, a szlovák Obzort és a ruszin Ruszke szlovót - , s javaslatot 
kértem tőlük: mit adjunk ki elsőként magyarul? Először Mihai 
Avramescu román író Ezüstherceg című könyvét adtuk ki már 1972- 
ben a temesvári Pongrácz Mária fordításában. A két kisregényt 
tartalmazó kötet meglepően szép sikert hozott, s ez további lépé
sekre serkentett, egyúttal azt a tévhitet is eloszlatta, hogy nincs 
megfelelő fordító. Dehogy nincs, csak keresni kell. Michal Babinka 
szlovák költő verseit a pozsonyi Cséfalvy Eszter átültetésében adtuk 
közre (Igor nagyra nő), s ezután természetesen a ruszinok kerültek 
sorra.

A ruszin fordító kérdése jóval nehezebbnek ígérkezett. Pong
rácz Máriát már régebbről ismertem, Cséfalvy Esztert pedig a po
zsonyi Madách kiadó ajánlotta. De ki tud vajon ruszinul? Időköz
ben megtudtam ugyan, hogy Karig Sára, az Európa szerkesztője 
kiváló fordítója az ukrán irodalomnak, de vajon az ukrán és a ruszin 
nyelv azonos-e? Itt némi malíciával azt mesélték, hogy a ruszinok
nak két nyelvészük van, s az egyik szerint ők ukránok, a másik 
szerint a ruszin nem azonos az ukránnal, hanem külön, más nemzet. 
Elmentem hát újra a Ruszke szlovóba, s megkérdeztem: aki tud 
ukránul, vajon megérti-e a ruszint, le tudja-e fordítani Miron Bu- 
dimszki általuk ajánlott ifjúsági regényét? Szinte kórusban vála
szoltak igennel a jelenlevők. Ekkor még nem is sejthettem, milyen 
érdekes és emlékezetes órákat szereztek ezzel a számomra.

A legközelebbi pesti tartózkodásom programjába természete
sen beiktattam a találkozót Karig Sárával. Gondoltam, fölkeresem 
az Európában, s megbeszéljük a továbbiakat -  tiszteletdíjat, határ
időt stb., mert a könyv ruszin kiadását magammal vittem. Kiderült 
azonban, hogy a szerkesztőnő csak ritkán jár be a szerkesztőségbe, 
nagyobbrészt otthon dolgozik, s meg is hívott, hogy otthonában 
látogassam meg, Budán.

Karig Sára személyében egy nem mindennapi műveltségű, igen 
kedves és nyílt szívű hölgyet ismertem meg. Elmondta, hogy erede
tileg francia szakos tanár volt, de a sors úgy hozta, hogy megtanult 
ukránul, s aztán még néhány szláv nyelvet. „Tudja -  kezdte a törté
netet a háború vége felé beléptem a szociáldemokrata pártba, 
mert ugye, valahová oda kellett állni a fasizmussal szemben.” A 
háború utáni első választásokon az egyik választási körzet pártmeg
bízottja volt, s így ahol csak tudta, megakadályozta a „kékcédulá-



sok” szavazását. (A kékcédulás ifjúkommunistákat teherautókon 
vitték egyik szavazóhelyről a másikra, hogy a KP-re szavazzanak.) 
Néhány nappal ezután csak úgy elvitték, sosem mondták, hogy mi
ért, s meg sem álltak vele Ukrajnáig. Dolgozott ott útépítésen és 
olyan kórházban is, ahol még az ágytálat is orvosprofesszorok, per
sze, internáltak, hordták. Közben jól megtanult ukránul, sőt megis
merte az ukrán irodalmat is. „Éppen nemrég jelent meg egy köny
vem -  folytatta - , de jól nézze meg, mert még egy nagy plecsnit is 
kaptam érte a ruszkiktól, persze, mert aligha tudják, mire adták”. 
Mindjárt a kezembe is adta az Ukrán költők (1971) című terjedel
mes antológiát, melynek anyagát ő válogatta, s utószót és jegyzete
ket írt hozzá. Ez utóbbira külön felhívta a figyelmem, mert az derül 
ki belőle, hogy a szovjet rendszer a nagy ukrán költők egy egész 
nemzedékét kiirtotta! Karig Sára fogalmazásában ez így hangzik: 
„Az ukrán futurizmus legfőbb képviselője volt, a személyi kultusz 
idején a törvénysértések áldozata lett, a XX. kongresszus után reha
bilitálták” (Heo Skurupij); „A személyi kultusz idején koholt vádak 
alapján elítélték, évekig élt egy fegytelepen a Sarkövezetben. A XX. 
kongresszus után rehabilitálták”. (Iván Szavics); „A személyi kul
tusz idején a törvénysértések áldozata lett, a XX. kongresszus után 
rehabilitálták” (Mihail Szemenko) stb.

Hadd tegyem még hozzá az előbbiekhez Karig Sára jellemzésé
re, hogy miután megajándékozott az Ukrán költőkkel, arra kértem, 
írjon bele néhány szót találkozásunk emlékére. Szerényen szabad
kozott, hogy ez valójában nem az ő műve, hogy is jönne ahhoz, hogy 
dedikálja. Végül mégis megtalálta a módját. Nem a címoldalra, 
hanem arra, ahol a válogató stb. van feltűntetve, ezt írta: „J. G. -nak 
baráti, kollegiális szeretettel a válogató -  Karig Sára, 1973. VI. 5.”

A fordítás a megbeszélt határidőre el is készült, de azt kérte a 
fordító, hogy mielőtt átadná a kéziratot a szerkesztőnek, találkoz
hasson a szerzővel néhány kérdés tisztázása érdekében. Meghívtuk 
Újvidékre, találkozott is M. Budimszkival, s utána csak annyit mon
dott, hogy egészében érti a nyelvet, csak néhány „szerbizmust” nem 
tudott megfejteni.

Az 1970-es évek elején tehát megjelent egy-egy román, szlovák 
és ruszin könyv magyar fordításban. E kezdeményezés, úgy vélem, 
hasznosnak bizonyult és életképesnek, amit az bizonyít, hogy kissé 
hevenyészett bibliográfiám szerint is napjainkig a fenti vajdasági



kisebbségi nyelvekről több mint egy tucat jelentős mű került a 
magyar olvasó kezébe. Ezek közül első helyen kell említeni Radu 
Flóra nagyregényét, a Csapdát, Vítazoslav Hronec kétnyelvű ver
seskönyvét {Egyórás portya), valamint a román (A lehetséges válto
zat, 1990), a szlovák (Mélyföld, 1982) és a ruszin (A messzeség vir- 
raszt, 1984) költészeti antológiát.

9. AZ „ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS” SERKENTÉSE

Bizonyára igen tanulságos volna feltárni az összefüggést két 
szomszédos nemzet politikai, hatalmi pozíciója és a kultúrájuk, 
irodalmuk közötti kölcsönösség, illetőleg a kulturális közlekedés 
főiránya között. Aligha a véletlen műve, hogy például az Osztrák- 
Magyar Monarchiában, amikor a mai Vajdaság területén a szerbség 
volt kisebbségben, fiai nagy számban tanultak Pesten, tehát az értel
miségiek jól tudtak magyarul, a magyar irodalom és könyvkiadás 
vált a szerb irodalom adósává. Jovan Jovanovié Zmaj, Petőfi és 
Arany lelkes fordítója és társai a magyar irodalom legjavát tették 
hozzáférhetővé a szerb olvasók számára, de nem maradtak el mö
göttük a horvátok sem. 1918 után viszont az ellenkező irányban 
gyorsult fel a közlekedés Szenteleky, Debreczeni József, Csuka Zol
tán, Dudás Kálmán és Vujicsics D. Sztoján, majd követőik, Herceg 
János, Bodrits István, Ács Károly, Fehér Ferenc, Borbély János és 
társaik munkájának eredményeként. A 60-as években ezért mond
hatta Csuka Zoltán; „sikerült lerónunk azt az adósságot, amely 
Jovan Jovanovié Zmaj múlt századi szép teljesítménye óta fennállt”. 
Ha valaki, Csuka valóban joggal mondhatta ezt, hisz egymaga több 
mint 70 művet fordított szerb és horvát nyelvről magyarra, köztük 
olyan nagyságokét, mint Njegoš, Andrié, Krleža, Crnjanski, s egyet
len antológiában (Csillagpor) 130 délszláv költőt több mint 200 
versfordítással prezentált a magyar közönségnek. Illyés Gyula sze
rint Ady diadalmas vállalkozásának hatása alatt jutott az utána jövő 
nemzedék arra a felismerésre, hogy „nekünk nem azokkal a távoli, 
napnyugati népekkel és kultúrákkal kell összeismerkednünk, ha
nem a mellettünk élőkkel. Nem Párizs és London és Róma ízlésével 
és eredményével kell kapcsolatot teremtenünk, hanem Prágáéval, 
Bukarestével, Belgrádéval”.



Ennek eredményeként az 50-60-as években a jugoszláviai iro
dalmi, de kiadói körökben is általánossá vált az a felismerés, hogy a 
jugoszláv népek irodalma egyetlen idegen nyelven sem szólalt meg 
olyan bőségben, olyan gazdag színárnyalatban s olyan sok avatott 
műfordító tolmácsolásában, mint magyarul. Ez a felismerés volt 
egyik legfőbb indítéka a Fórum kezdeményezésének, „A magyar 
irodalom szerbhorvát fordításban” elnevezésű könyvsorozat megin
dításának. A vállalkozás kudarcáról és okairól már szóltunk. Az 
egyik volt a gazdasági kényszerűség, a másik a józan megfontolás, 
miszerint a magyar irodalomnak azzal nem teszünk szolgálatot, ha 
raktárra gyártjuk a magyar műveket szerbül, melyek végső állomása 
nem az olvasó, de akár a zúzda is lehet.

Ez korántsem azt jelentette, hogy a Fórum lemond kezdemé
nyező, közvetítő és serkentő szerepéről, hanem azt, hogy a realizá
lására más módot keres. Úgy gondoltuk, célravezetőbb lesz, ha 
felhasználva kiváló kapcsolatainkat a nagy szerb kiadókkal, őket 
fogjuk e fordítói tevékenységre ösztönözni, amihez a magunk ré
széről minden segítséget megadunk: javaslatokat teszünk a kiadan
dó művekre, közvetítünk köztük és a magyar írók között, szükség 
esetén pedig a versfordításhoz nyersfordításról is gondoskodunk.

Kezdeményezésünkre valamikor 1969 végén vagy 1970 elején 
megbeszélésre került sor Szabadkán a Minerva Könyvkiadóban, 
melyen a vendéglátó és a Fórum képviselői mellett ott voltak a 
belgrádi Nolit és az újvidéki Matica srpska kiadó felelős vezetői is. 
Az én feladatom a két fordítói bibliográfia elemzése, egybevetése 
volt és a jugoszláviaiban meglevő fehér foltok felmutatása. Kiderült 
ugyanis, hogy a különbség nem a fordítások számszerűségében van
-  e téren talán még a jugoszláv oldalra is billent volna a mérleg -, 
hanem a lefordított művek értékében, az anyairodalomban elfoglalt 
helyében, s ily módon abban az összképben, amely egyik vagy másik 
irodalom értékéről a fordítások révén kirajzolódik. Nagyon is szem
betűnt, hogy a jugoszláv, korábban szerb fordítóirodalomban nyo
ma sem volt valami koncepciónak, ha csak nem az olvasmányosság, 
az eladhatóság volt ez, míg a magyar olvasó számára fogalommá 
vál(hat)tak a jugoszláv irodalmak legnagyobbjai -  Držićt01 Nje- 
gošon keresztül Andrićig, Krleíáig, Crnjanskiig, Cankarig, Popáig. 
A jugoszláv bibliográfiában ezzel szemben Jókai, Molnár Ferenc (a 
Pál utcai fiúk kötelező olvasmány volt az általános iskolákban),



Zilahy és -  a korszakra jellemzően -  Lukács György állt a bibliog
ráfia csúcsán. Ebből, az akkor még hevenyészett bibliográfiai elem
zésből született aztán a Sokasodó hajók a félértesültség óceánjain 
című tanulmányom, amelyben látszólag Illyés Gyulával vitatkozva 
mutattam rá az itteni bibliográfia nagy hézagaira. Illyés ugyanis egy 
belgrádi látogatása alkalmából szerzett benyomásai és tapasztalatai 
alapján ezt írta: a két ország írói nem ismerik egymást, az olvasók 
pedig a szomszéd nép irodalmát, „De a két irodalom sem ismeri 
egymást, a két szellemi élet sem. így hát a két olvasótábor, a két 
értelmiség sem. A félértesülés óceánjai közöttünk”.

Még a gondolata is távol áll tőlem annak, hogy egy ilyen tanul
mány -  bármilyen egzakt bibliográfiai adatokra épült is -  azonnal 
tettre késztette volna a szerb és a többi jugoszláv kiadókat. Valójá
ban nem is a tanulmány ösztönözte a fordítói tevékenységet, ellen
kezőleg, a tettrekészség hívta életre a tanulmányt, amelynek esetleg 
némi eligazító szerepe lehetett, minthogy a legnagyobb hiányossá
gokra mutatott rá. Egyidejűleg azt a tévhitet is el kellett oszlatni, 
hogy a lemaradás oka a magyar irodalmat és nyelvet megfelelő 
szinten ismerő fordítók hiánya. Nyilvánvaló volt, hogy a magyar 
irodalom kiváló ismerői és avatott tolmácsolói egyenesen várják a 
megbízásokat -  többek közt Mladen Leskovac akadémikus (Petőfi 
és Illyés fordítója), Aleksandar Tišma (Babits: Halál fiai, Déry: Niki 
című regényének fordítója), Danilo Kiš (Ady, József Attila, Radnó
ti fordítója), Iván Ivanji, Sava Babić, Salgó Jutka..., de lelkes híve 
volt az ügynek Iván V. Lalié költő is, ekkor a Jugoszláv írószövetség 
főtitkára, aki nyersfordítás alapján egész kötetnyi versét fordította 
le Weöres Sándornak (Preobraženja-Átváltozások).

Valós eredménye tulajdonképpen a szabadkai tanácskozásnak, 
illetőleg az ott csaknem egész naposra nyúlt közvetlen és kötetlen 
baráti eszmecserének volt. Sikerült ugyanis a három igen tekinté
lyes, gazdaságilag erős, kiterjedt és jól szervezett terjesztési hálózat
tal rendelkező kiadó vezetőivel egyetértésre jutni a legsürgősebb 
teendőkről. Legyen szabad ezt néhány példával szemléltetni. Már 
1970-ben egy reprezentatív válogatás jelent meg az újabb magyar 
lírából (Adytól napjainkig) Iván Ivanji és Danilo Kiš válogatásában, 
akikhez fordítóként csatlakozott még a már említett Iván V. Lalié. 
E vállalkozás jelentőségét nem lehet olyan szokványos módon érzé
keltetni, hogy mondjuk, Adytól Illyésen keresztül Juhász Feren-



cig..., de fel kell sorolni a neveket, mind a 20-at, hogy lássuk, való
ban az utóbbi hetven év magyar lírai termésének legjavát közvetíti a 
szerb olvasó felé: Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula, Koszto
lányi Dezső, Tóth Árpád, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Füst 
Milán, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, József Attila, 
Weöres Sándor, Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Simon István, 
Nagy László, Juhász Ferenc, Garai Gábor, Csoóri Sándor. Ezekben 
az években jelent meg a belgrádi Prosveta kiadónál Déry Befejezet- 
len mondata, az ugyancsak belgrádi ifjúsági kiadónál (Mlado poko- 
lenje) Szabó Magda Szigetkékje, a Radnál pedig Petőfi válogatott 
versei Szabadság szerelem címen Iván Ivanji válogatásában, fordítá
sában és előszavával; a szabadkai Minerva két kiadásban is megje
lentette Németh László Égető Eszteréi, majd az Iszonyt is, a Nolit 
pedig József Attila válogatott verseit.

Nem szándékozom az olvasót a magyar irodalom jugoszláv bib
liográfiájának elemzésével terhelni, csak azt kívánom leszögezni, 
hogy a 60-70-es években szinte divatja volt Jugoszláviában a ma
gyar irodalomnak. E fordítói-kiadói tevékenységben pedig kétség
kívül azok a kiadók jártak élen, melyekkel a Fórum a legszorosabb 
kapcsolatot tartotta fenn. Közéjük sorolhatjuk a már említett Mati- 
ca srpska, Nolit és a Minerva mellett a muraszombati Pomurska 
Z a ^ b á t, melynek igazgatójával és a skopjei Mislát, melynek szer
kesztőjével, a Magyarországon felnőtt kiváló műfordítóval, Paszkal 
Gilevszkivel tartottuk a kapcsolatot. A többi -  főleg szerbiai, bosz- 
nia-hercegovinai és montenegrói -  kiadónál megjelent magyar 
könyvek keresztleveléből pedig az derül ki, hogy többségüket a 
Fórummal kapcsolatban álló költők, műfordítók ültették át szerb 
nyelvre.

A már említett Az újabb magyar költészet című antológia mellett 
még két kiadványról kell szólni részletesebben.

1973-ban az újvidéki Matica srpska és a belgrádi Nolit igen 
jelentős vállalkozásba kezdett: Petőfi Sándor születésének másfél 
százados évfordulója alkalmából reprezentatív válogatással tisztel
gett a költő előtt. „Ez a dátum -  írta bevezetőjében a már említett 
Mladen Leskovac akadémikus -  nemcsak a magyar, de az európai 
költészetben is óriási jelentőségű. A kiadvány célja, hogy a két 
kiadó, velük együtt pedig a jelenkori szerb irodalom is bekapcsolód
jon e nagy s nálunk már régtől fogva ismert magyar költő ünneplé



sébe”. A kötetből többek közt azt is megtudhatjuk, hogy Petőfi 
verseinek jó egyharmadát fordították le szerbre az idők folyamán, 
összesen 96-an, magát a Szeptember végén-1 kilencen! További célja 
volt a kiadványnak, hogy a jelenkor verskedvelőihez közelítse 
Petőfi költészetét, s ezért egykori fordítói közül csak Jovan Jovano- 
vić Zmaj és Veljko Petrović kaptak helyet e kötetben, míg a versek 
túlnyomó többségét Iván Ivanji és Danilo KiS fordították. A szerbre 
fordított 232 Petőfi-költeményből a kötet ugyan csak negyven-egy- 
néhányat tartalmaz, de ez mit sem vesz el értékéből. Mladen Lesko- 
vac már idézett bevezetője mellett a versek előtt Danilo Kiá Petőfi- 
tanulmánya olvasható, utószóként pedig Petőfi életrajza Bányai 
János tollából, A. Tišma fordításában. Külön értéke a könyvnek a 
621 egységet tartalmazó bibliográfia, Desanka Bogdanović munká
ja, amely leírja az önálló kötetekben, a lapokban és folyóiratokban 
megjelent Petőfi-fordításokat.

A magyar irodalomnak az akkori Jugoszlávia egész területén 
örvendetesen sokasodó fordításai immár szükségessé tették az olva
só eligazítását a viszonylag gazdag választékban. Nagy kihívást je
lentett Csuka Zoltán A  jugoszláv népek irodalmának története is. A 
Matica srpska már múltjánál, hagyományainál fogva is leginkább 
volt hivatva a magyar irodalom szerb nyelven való tolmácsolására. 
Ehhez megvoltak a szellemi kapacitásai is, országos reputációja 
pedig garanciája volt a vállalkozás sikerének. Érthető hát, hogy 
amikor a Fórum úgy találta, hogy az e téren kifejtett ösztönző-eliga- 
zító törekvéseire egy igényes magyar irodalomtörténet kiadásával 
teheti fel a koronát, javaslatával a Maticához fordult. És megértésre 
talált. Nehéz volna ma már megmagyarázni, hogy miért esett a 
választás éppen a Barta János, Bán Imre és Czine Mihály szerzői 
hármasra, de alighanem még a levegőben volt Sinkó Ervin székfog
laló előadásának, a budapesti irodalomtörténeti iskola ellen inté
zett kirohanásának utórezgése. Talán mondani sem kell, hogy a 
választás szerencsésnek bizonyult, s a két debreceni akadémikus és 
a pesti irodalomtörténész nagyszerű művet alkotott -  újat, a jugo
szláv olvasóknak szánva.

A készülő műről Bán Imre akadémikus így nyilatkozott: „Ez lesz 
az első délszláv nyelvű magyar irodalomtörténet, amely lényegesen 
ugyan nem különbözik a magyarul megjelenő hasonló jellegű mun
káktól. Nem népszerű kiadásnak szánjuk, az egyetemi hallgatók és



középiskolai tanárok érdeklődésének kívánunk eleget tenni, tehát a 
művelt olvasó igényeit kívánjuk kielégíteni.” Mint ismeretes, a mű 
első részét, amely 1831-ig, Kazinczy haláláig tárgyalja a magyar 
irodalom történetét, Bán Imre írta, a romantika és realizmus kor
szakát Barta János (a munka koordinátora), a XX. század irodalmát 
pedig Czine Mihály dolgozta fel.

Az igen hosszú ideig készült könyv ünnepélyes bemutatására 
1976-ban került sor, melyen e sorok írója, a könyv egyik szer
kesztője már a Fórum vendégeként méltatta a könyvet s az ese
ményt, melyet a könyv megjelenése jelentett; a társszerkesztő, A  
Tišma nem is volt jelen, a Matica srpska igazgatóhelyettese pedig 
nem is a kiadványról beszélt, hanem a budapesti Európával terve
zett közös kétnyelvű kiadásokról.

Végezetül el kell mondani, hogy a könyv szinte luxus kivitelben 
készült, műnyomó papíron, 64 oldalas képmelléklettel, amely a 
legrégibb magyar nyelvemlékektől kezdve a jelentősebb írók arcké
pein keresztül az akkori irodalmi folyóiratokig ad „képet” a magyar 
irodalom történetéről. Külön értéke a kiadványnak a magyar iroda
lom szerbhorvát bibliográfiája, Marija Čurčić munkája, aki „azok
nak az íróknak a szerbhorvátra fordított műveit vette számba és írta 
le, akik a történelmi Magyarország határain belül éltek és alkottak.”

A kiadvány jellegét és eredetiségét a szerkesztőségi bevezető így 
fogalmazta meg: „A tárgyalások során arra a következtetésre jutot
tunk, hogy nem volna célravezető egyszerűen lefordítani valamely 
meglevő magyar irodalomtörténetet, amely a magyar olvasók igé
nyeit tartja szem előtt, s ezért a kiadók tekintélyes magyar tudóso
kat kértek fel arra, hogy írják meg a magyar irodalom történetét a 
jugoszláv olvasók számára, szem előtt tartva azok ismereteit és 
olvasói igényeit”.

Talán nem túl nagy merészség azt állítani, hogy kevés idegen 
nyelven készült és jelent meg ilyen igényes és ilyen különleges ren
deltetésű története a magyar irodalomnak.

10. ÖNVÉDELEMBŐL ÖNCEZNÚRA

E szövegek írása közben került a kezembe a magyar Kiadói 
Főigazgatóság, a KF iratainak válogatását tartalmazó kiadvány: Irá-



nyitott irodalom. írók pórázon (1993). Olvasása során, minden ellen
érzésem mellett, még az a gondolat is megfordult a fejemben, hogy
-  cinikusan fogalmazva -  milyen kényelmes helyzetben is voltak a 
magyar könyvkiadók! Igaz, teljesen megvoltak kiskorúsítva, mivel a 
saját főállású lektoraik fölött ott voltak a KF lektorai, s e cenzori 
főhivatal engedélye nélkül a nyomda nem kezdhetett hozzá a kéz
irat szedéséhez. Ha pedig már hozzákezdett, kiszedte, kinyomta, 
bekötötte, ám mégsem „lehetett” forgalmazni, akkor ezért már alig
ha lehetett a kiadót felelősségre vonni. Mindez, persze, korántsem 
volt ilyen egyszerű, már azért sem, mert a kiadók vezetői és szer
kesztői aligha elégedtek meg az adminisztrációs munkával és sze
reppel, hisz az írók nekik adták át a kéziratukat -  nem a KF-nek 
és véleményükkel, szándékukkal gyakran ütköztek a föléjük rendelt 
cenzorok ellenállásába. A válogatott iratok tanúsága szerint erre a 
Magvető és a KF viszonylatában került sor leggyakrabban.

Dehogyis irigyeltem a magyar könyvkiadókat -  noha sokkal ke
vésbé ismertem a helyzetüket, mint e könyv elolvasása után de a 
Fórum szerkesztőségének és vezetésének sem volt irigylésre méltó 
a helyzete. Jugoszláviában ugyan nem létezett KF és semmiféle 
látható és megfogható cenzori intézmény, de ez éppen nem jelenti, 
hogy cenzúra nem volt. De még mennyire hogy volt! Csak máskép
pen működött, mondjuk, így: utólagos volt, s mint ilyen a kisebbségi 
könyvkiadás fölött valóságos Damoklész kardjaként lebegett, ami 
annyit jelentett, hogy a „társadalmi juttatás”, azaz a dotáció megvo
násával fenyegetett. Enélkül pedig egy alig félmilliót számláló népes
ség könyvkiadása teljességgel életképtelen. De hogy ez a láthatatlan 
cenzori intézmény hogyan működött, kik voltak -  minden kétséget 
kizáróan magyar anyanyelvűek! -  a súgók, azt a Fórum könyvkiadóban 
eltöltött tizenhét esztendő alatt nem sikerült kifürkésznem.

Ezt az egész kérdéskört, a láthatatlan cenzúra fenyegetése elleni 
önvédelmet és öncenzúrát talán úgy lehet érzékeltetni, ha felvázo
lom a kézirat elbírálásának és könyvvé formálásának folyamatát, s a 
cenzurázás-öncenzurázás néhány jellegzetes példáját.

A vezetés átvétele után, 1967-ben az volt a legfőbb törekvésem, 
mondhatnék illúziót is, hogy véget vessek a kiadó iránti bizalmat
lanságnak, illetve hogy megnyerjem az írók bizalmát a kiadó iránt. 
Elvi kiindulópont volt, hogy a jugoszláviai magyarságnak egyetlen 
könyvkiadója a Fórum, tehát amint az írók teljesen rá vannak utal



va, hasonlóképpen a kiadó is az írókra. Közös célunk ezért a jugo
szláviai magyar irodalom kibontakoztatása volt, minél több és mi
nél jobb magyar könyv kiadása és eljuttatása az olvasóhoz, egyszers
mind minél jobb alkotói feltételek teremtése az írók számára.

A kölcsönös bizalom megteremtése felé az első és legfontosabb 
lépésnek a kézirat kiadóbeli útjának, sorsának demisztifikálását 
tekintettem. Ma már nehéz megérte(t)ni, hogy mit jelentett 1967- 
ben a recenzió, azaz lektori jelentés nyilvánossá tétele. Bizonyos, 
hogy még a legkeményebb háború utáni pártdiktatúra maradványa 
volt, hogy az író számára titok övezte a lektor személyét, azaz nem 
tudhatta, ki találta kiadhatatlannak, „eszmeileg károsnak” a kézira
tát, követelt ilyen-olyan átdolgozást, „húzást”, azaz kihagyást. Szer
kesztői gyakorlatomból emlékszem, hogy miközben a szerzőnek 
felolvastam a lektori jelentést, a lektor aláírását el kellett takarnom 
az író elől. Hamarosan viszont nemcsak hogy tudott az író a lektor 
kilétéről, de a kézirat átadásakor maga javasolhatott lektort. Né
hány évvel ezután viszont már rendelet kötelezte a kiadót a lektor 
nevének feltüntetésére a könyv kolofonjában.

Emlékezetem szerint az akkor jelentős lépés bejelentésére az 
először 1967 decemberében összehívott írók fórumán került sor. 
(Megjegyzem, hogy az elnevezés nem tőlem, hanem az újvidéki 
szerb napilap egyik újságírójától származik, aki riportban számolt 
be erről az egyedülálló kezdeményezésről.) Az összejövetel elkép
zelt céljáról és jellegéről szóljon az akkori meghívó:

„Mivel kiadói tervünk megvalósításának utolsó szakaszában tar
tunk, egyszersmind pedig már a jövő évi kerettervünk is kialakult, 
alkalmas az időpont arra, hogy az idei kiadói termés és a jövő évi 
terv előirányzata kapcsán megvitassuk a jugoszláviai magyar könyv
kiadás, valamint kiadói és irodalompolitikánk időszerű kérdéseit. 
Ezért a Fórum Könyvkiadó szerkesztősége elhatározta, hogy széles 
körű megbeszélést tart az írókkal. E megbeszélést, melyre Önt is 
meghívjuk és feltétlenül elvárjuk, 1967. december 9-én (szombat) 
de. 10 órai kezdettel tartjuk a Fórum klubjában.

A vidékiek útköltségét és napidíját a szerkesztőség megtéríti. 
Melléklet:

1. Az 1967-ben megjelent, azaz megjelenő művek jegyzéke;
2. az 1968. évi kiadói terv.”



A megbeszélésre mintegy 60 írót hívtunk meg, mindazokat, 
akiknek könyvük jelent meg a háború után, de olyan fiatal írókat, 
kritikusokat is, akik rendszeresen publikáltak a lapokban és folyó
iratokban. Az összejövetel egyik legfőbb határozata a szerkesztő- 
bizottságok megválasztása volt az egyes könyvsorozatok élére, gon
dozására. A „sympósok”, ekkor még „az Ifjúság művészeti és kriti
kai melléklete” mellett alakuló mozgalom képviselői azon túl, hogy 
a Jugoszláviai magyar irodalom elnevezésű könyvsorozat mellett 
külön, saját sorozatban adhatták közre könyveiket, a soraikból
-  egyelőre tiszteletdíjasan -  operatív szerkesztőt is állíthattak a 
sorozatuk gondozására. A megválasztott szerkesztőbizottságok el
vileg csak javaslattevő testület voltak, mert a kiadói tervet a Kiadói 
Tanács hagyta jóvá, amint a produkciót is értékelte. E tanács több
ségét ugyan írók alkották, de az elnök s a többi tag is mindig politi
kus volt. Feladatuk a kiadványok „eszmei tisztasága” feletti őrködés 
lett volna, de a nem író tagok általában nem olvastak könyveket, 
kivált szépirodalmat, nem is igen volt véleményük róluk, csak a 
„politikai könyvtár” nevű sorozat kialakításánál voltak hangosak, s 
szinte egész idő alatt a politikai irodalom kiadását szorgalmazták, 
kevesellve a könyvek számát. A jugoszláviai magyar irodalom sze
rencséjére ez a tanács semmiképpen nem töltötte be valamiféle 
„újabb szűrő” szerepét a lektorok, szerkesztőbizottságok és a szer
kesztőség fölött. Tagjait a szocialista szövetség (korábban népf
ront) tartományi bizottsága nevezte ki, bizonyára valamiféle káder
bizottság közreműködésével.

Az írókkal két tervidőszak mezsgyéjén tartott összejövetelek, az 
írók Fóruma, amilyen nagy lendülettel, amilyen ígéretesen indult, 
úgy el is laposodott az évek során. A szerkesztőség továbbra is 
60-70 példányban sokszorosította és postázta a kiadói terv teljesíté
séről szóló jelentést és a soron levő időszak kerettervét, de évről 
évre mind kevesebb író jött el a megbeszélésre. Egy ideig az érde
keltek, akiket benyújtott kéziratuk sorsa érdekelt, később már azok 
sem, csak néhány örök vitázó, úgy nyolc-tíz fő. Úgy találtam, hogy a 
szerkesztőség erőfeszítése, munkája és a költségek valójában hiába
valók, és ezért -  meg azért is, mert biztos voltam benne, hogy kiadói 
pályafutásomnak a végéhez érkeztem -1974/75 telén már össze sem 
hívtam az írók Fórumát. Meg is rótt érte a pártalapszervezet, de 
mikor távoztam, s az összekötő papírt kértem az alapszervezettől,



hogy a Művészeti Akadémia pártszervezetébe bekapcsolódjam, ki
derült, hogy a megrovás csak „szóbeli”, tehát nem viszem magam
mal az új alapszervezetbe. Valójában ez akkor már nem is érdekelt 
különösebben, mert az új munkahelyemen az ilyesmi nem nagy 
súllyal esett latba. Távozásom után azonban felújították az írók 
Fórumának a tevékenységét, sőt intézményesítették, s elnevezték 
Alkotók Gyűlésének, de soha senki nem említette egyetlen szóval 
sem, hogy azt ki találta ki.

A Kiadói Tanács tehát általában kész könyvekről, egy terv
időszak kiadói terméséről és az elkövetkező tervidőszak, azaz esz
tendő kiadói kerettervéről kapott szerkesztőségi jelentést, s nem
igen tett mást, mint hogy azt jóváhagyta. A szerkesztőség fölötti 
cenzor szerepét, emlékezetem szerint, egyszer töltötte be, 1969- 
ben, a regénypályázattal kapcsolatosan.

1968-ban a Fórum Könyvkiadó regénypályázatot hirdetett, s 
erről az írók fóruma hozott határozatot. írók voltak ennek a kezde
ményezői is. Beadványban követeltek a tartományi Művelődési 
Alaptól, a dotáció elosztójától külön pénzeszközt ennek finanszíro
zására. Úgy tudták, hogy ezt meg is kapták, holott csak azt érték el, 
hogy az alap igazgatói bizottsága kikötötte: a dotáció bizonyos, 
10 százalékát „az alkotómunka serkentésére” kell fordítani. Ennyi
vel tehát a könyvek kiadására felhasználható összeg csökkent. 
Ugyanazon az összejövetelen az írók kijelölték a pályázati bizottsá
got is, amely előkészítette a pályázatot, megfogalmazta a kritériu
mokat és javasolta a Kiadói Tanácsnak a bírálóbizottságot. Én mint 
főszerkesztő, a pályázati bizottságnak voltam, talán hivatalból, a 
tagja. Ha jól emlékszem, 10 000 000 dinár állt rendelkezésre, s ezt a 
húsz meghívott írónak előlegre, a díjakra és a bírálóbizottság tiszte
letdíjára osztottuk el. Az adott határidőre 18 pályamű érkezett be, a 
bírálóbizottság meghozta és közzé is tette határozatait: odaítélte az 
első, második és harmadik díjat, néhány kéziratot pedig megvásár
lásra és kiadásra javasolt. Megjegyzem, mind a díjak, mind az előleg 
és a bírálóbizottság tiszteletdíja megtisztelő összeget jelentett, és 
sem az előleg, sem a díj nem képezte a szerzői tiszteletdíj részét!

Nem sokkal, talán hetekkel a bírálóbizottság döntésének közzé
tétele után ülést tartott a Kiadói Tanács. Ennek szünetében -  éppen 
az újvidéki Horgász-szigeten volt az ülés -  rövid sétára invitált az 
elnök; különben igen tekintélyes, de már nyugalmazott politikus.



Azt kérdezte, hogy olvastam-e Gion Nándor elsődíjas regényét, a 
Testvérem Joábot. Természetesen (?), nem olvastam. Valahol már 
említettem, hogy a kiadó élén eltöltött nyolc esztendő alatt mindvé
gig az volt a legnagyobb sérelmem, elégedetlenségem és örökös 
mehetnékem legfőbb oka, hogy az adminisztrálás, gazdasági és 
pénzügyek intézése, a hazai és külföldi kiadókkal, intézményekkel 
való kapcsolatok fenntartása mellett alig jutott időm az irodalomra, 
így arra kényszerültem, hogy menet, azaz szerkesztés közben csak a 
„problematikus” kéziratokkal foglalkozzam, olyan esetekkel, ami
kor lektor, szerkesztő és szerző között kellett „igazságot tenni”. Ez, 
mint a továbbiakból kiderül, többször is hozott kellemetlen helyzet
be. Szóval, nem olvastam még a díjnyertes regény kéziratát, mert 
teljességgel megbíztam a bírálóbizottság ítéletében. Pedig, mondta 
az elnök, azt mondják (!), hogy sok minden van abban, többek közt 
olyan is, hogy „szarok az oroszokra”. Ez pedig politikai, külpolitikai 
bonyodalmat is okozhat. Hogy lehet egy akkora népre, mint az 
orosz meg amelyik a szocializmus első országa stb. ilyesmit monda
ni és éppen a mostani időkben?! „Ezek az idők” pedig 1969 nyara 
volt a csehszlovákiai forradalom elfojtása utáni időszak. Mint 
később megtudtam, a regény cselekménye összefüggésben is volt 
ezekkel az eseményekkel, de ezt az elnök sem igen tudhatta még 
ekkor, hisz ő sem olvasta, csak azt mondták neki, hogy... Suttogták 
akkoriban, hogy valamelyik díj nélkül maradt író irigysége indította 
el ezt az egész hercehurcát. Hogy ki, azt máig nem sikerült kifür
késznem. A tanács ennek az „azt mondják”-nak alapján mindjárt 
hozott is egy elég furcsa határozatot: „Az irodalmi közvéleményben 
egymásnak ellentmondó vélemények és értékelések arra késztették 
a Fórum Lap- és Könyvkiadó Vállalat Kiadói Tanácsát, hogy ér
demben foglalkozzék Gion Nándor: Testvérem Joáb című díjnyertes 
regénykéziratával...” Hogyisne volna furcsa a fogalmazás, hisz „az 
irodalmi közvéleményben” semmilyen vélemény és értékelés nem 
volt, mivel meg nem jelent műről volt szó, s a tanács sem foglalkoz
hatott vele „érdemben”, hisz a tagjai sem olvashatták a kéziratot. 
Azért már nem olyan idők jártak, hogy a tanács csak úgy betiltsa egy 
kézirat kiadását, kivált olyan kéziratét, amely 18 pályamű között a 
legjobbnak bizonyult. Úgy határozott tehát, hogy a kéziratról 
mondjon véleményt az írók fóruma.



1969. július 25-ére hívtam össze az írókat, s a meghívóhoz mellé
keltem a sokszorosított kéziratot. Ilyenformán tehát a Joáb már 
ekkor vagy 60-70 példányban „megjelent”! Közben természetesen 
elolvastam a kéziratot, s azonnal átláttam, hogy Gion valóban jó 
regényt írt, legfeljebb néhány olyan kitételt, kiszólást kell belőle 
törölni, amely valakinek szemet szúrt és a körülötte fölvert por után 
szemet szúrhatna a megjelenésekor is. Az írók igen nagy számban 
jelentek meg, igencsak felkészülve arra, hogy szembeszegüljenek a 
tanács talányos és semmitmondó közleményével, s mindenáron 
elérjék a könyv megjelenését. Sajnos, a tanács egyetlen nem író 
tagja sem jelent meg, így rám maradt a közlemény értelmezése, s 
bizony az írók össztüzébe kerültem. Egyik hetilapunk például a 
következő szalagcím alatt számolt be az összejövetelről: „Cenzúra, 
befolyás vagy irodalmi közvélemény?” Én azzal a szilárd elhatáro
zással mentem az írókkal való találkozóra, hogy mindenáron kiesz- 
közlöm: bízzák a szerzőre s rám, a főszerkesztőre, hogy egyetértésre 
jussunk a kéziraton esetleg szükséges változtatásokról, s a könyv 
mindenképpen meg fog jelenni. Igaz, a vita olykor igen heves volt, s 
az írók általában a tanács eljárását, cenzori beavatkozását marasz
talták el, de végül is sikerült érvényre juttatni szándékomat. A 
szerzővel pedig néhány nappal később alig fél óra alatt teljes egyet
értésre jutottunk. A könyv még 1969-ben megjelent, a 2. és 3. díjas
sal egy időben s mellettük még kettő, a következő évben pedig még 
további hét pályamű.

Más formája is előfordult az öncenzúrának. Egy esetben magam 
is gyakoroltam. Egyik igen jó, neves írónk -  megnevezni nem kívá
nom a hozzájárulása nélkül -  kéréssel keresett meg. Nagy szüksége 
van, mondta, jelentős pénzösszegre, s hozott egy kéziratot, melyre 
előleget szeretne fölvenni. De nem biztos benne, hogy a mű megje
lenhet, s ha nem, hoz egy másikat, novellafüzért. Volt bizalmam 
iránta, nyomban ki is utaltam a kért előleget. Naplójegyzeteket 
adott át pesti tanulmányújáról, s arra kért, ne adjam a kéziratot 
lektornak, ő az én véleményemre kíváncsi. Pesten folytatott beszél
getésekről szóltak a följegyzések, s azok újságírói, írói körökben 
hangzottak el. Sajnos, igen-igen sok volt benne a „zsidózás”, ezek 
törlése nélkül pedig alig maradt volna valami a kéziratból. Mielőtt 
azonban e kifogásaimat közölhettem volna a szerzővel, tiltakozó 
levelet kaptam az újvidéki zsidó hitközségtől, melyben a leghatáro



zottabban tiltakoztak a könyv megjelenése ellen, sőt, kilátásba he
lyezték, hogy a megjelenése esetén a Fórum Könyvkiadó ellen eljá
rást indítanak antiszemitizmus terjesztése, illetőleg fajgyűlölet szí
tása miatt. Időközben ugyanis egyik folyóiratunkban részletek je
lentek meg a naplójegyzetekből, én pedig egy alkalmi nyilatkozat
ban a kiadói kerettervben szereplő címek között említést tettem 
róla. így a szerzőnek a legközelebbi megbeszélésen a saját vélemé
nyem mellé odatehettem a hitközség átiratát is. Valójában nem is 
volt köztünk vita, teljes egyetértésre jutottunk, hogy sem a 
szerzőnek, sem a kiadónak nem válna előnyére a megjelenés. Az író 
természetesen nem maradt adósom vagyis a kiadónak. Rövidesen 
egy remekbe szabott elbeszélésgyűjteményt, novellafüzért nyújtott 
át, amely meg is jelent, osztatlan sikert is aratott.

A regénypályázat első díjas kéziratához hasonló, ha nem még 
súlyosabb bonyodalmat okozott a Sinkó Ervin hagyatékából kiásott 
és sajtó alá rendezett Drvari napló.

Elöljáróban el kell mondani, hogy Sinkó Ervin hívei és tanítvá
nyai, a „sinkológusok” állandóan ostromoltak, adjunk ki Sinkót. Én 
meg, ahogy tudtam, ellenálltam. Nemcsak azért, mert nem lelkesed
tem különösképpen a műveiért (többet szerkesztőként gondoztam 
közülük, tehát jól ismertem Sinkó írásművészetét), de azért is, mert 
a raktárjelentésekből jól tudtam, hogy nem éppen kelendők a 
könyvpiacon. Emlékeztem még arra, hogy a Testvériség-Egység 
Könyvkiadó „átszervezésekor”, vagyis amikor leállította a magyar 
könyvkiadást (1956-ban), az egy évvel korábban megjelent Optimis
tákból nagy mennyiség került zúzdába. Mégis, a Fórum 1961 és 
1966 között nem kevesebb mint hét művét adta ki Sinkónak, köztük 
a két-két kötetes Optimistákat és az Egy regény regényéi, egyszóval 
mindent, amit az író magyar kiadásra felajánlott, s bizony vala
mennyiből bőven volt a raktáron. Kínáljanak fel ismeretlen, eddig 
kiadatlan kéziratot -  próbáltam kivédeni az ostromot. Kerestek, 
találtak, s felkínálták a Drvari naplói. Ezzel egyidejűleg a kiadóban 
már kialakult egy új könyvsorozat, a Hagyományaink profilja, s 
Kiadói Tanács-i határozat is született az elindításáról. Rendeltetése 
a jugoszláviai magyar irodalom két háború közti kallódó értékeinek 
feltárása és közreadása volt tudományos igénnyel -  kísérő tanul
mánnyal, jegyzetekkel, stb. Az egységes külsejű sorozatban 1971 és 
1988 között 14 kötet jelent meg. Általános volt a vélemény, hogy a



sorozat nyitó kötetéül keresve sem találhattunk volna alkalmasabb 
írót és művet a felfedezés számba menő Drvari naplónál

Természetesen ennek a vállalkozásnak is híre ment. Hogyisne, 
hisz a Magyar Szó művelődési rovatában egy ideig hetente jelent 
meg híradás a kiadói munkáról, tervekről Mi újság a kiadóban? 
címmel. Egy napon felkeresett az újvidéki Matica srpska Könyvki
adó igazgatója és helyettese, s arról a szándékukról tájékoztattak, 
hogy Sinkó könyvét szeretnék velünk egy időben szerbül kiadni, s 
majd a megjelenésekor tartsunk együtt kétnyelvű könyvbemutatót. 
Szándékuk nagyon is érthető volt, hisz Sinkót mindaddig szinte 
kizárólag Zágrábban és horvátul adták ki, márpedig egy politikailag 
olyan jól helyezett s hozzá még magyar író kiadásával mindenkép
pen jó pontokat szereznének a Maticának. Kéziratot kértek, de 
másodpéldány híján csak azt ígérhettem, hogy majd sürgetem a 
nyomdát, és oldallevonatot juttatok nekik, aztán kissé majd késlel
tetem a könyv megjelenését vagy legalábbis a forgalomba bocsátá
sát, hogy ők utolérhessenek bennünket. Általában igen jó, szoros 
kapcsolatunk volt ezzel a patinás kiadóval, s több fontos közös 
vállalkozásunk volt.

A nyomdából nagy nehezen kisürgettem az oldallevonatot két 
példányban, s az egyiket azonnal továbbítottam Maticáéknak. Ez
után csak néhány héttel találkoztunk újra, s én mindjárt azt kérdez
tem, gyanútlanul: hogy haladnak a fordítással? Látogatóim zavartan 
egymásra néztek, majd egyikük nagy sokára megszólalt: „Nem tu
dom, ti hogy gondoljátok, de mi nem merjük kiadni”! Elámultam: 
Sinkót?! Nem merik?! „Olvastad?” -  kérdezték. Nem olvastam.

Megint az történt, hogy „sima ügy”-nek tartván, nem olvastam a 
kéziratot. Különben is Bosnyák István, az első számú sinkológus 
rendezte sajtó alá és Utasi Csaba, szintén sympós szerkesztette. 
Mellesleg a könyv ki volt nyomva!

Kiadó kollégáim melegen ajánlották, hogy sürgősen olvassam el 
a kéziratot, s majd meglátom. Valóban. Hazahoztam, egy ültőhely
ben elolvastam és -  megláttam! Megláttam, hogy a JKP odaadó 
híve, a Sztálin nélküli sztálinizmus aktív, nagy hatású propagandis
tája (az Egy regény regényéi Nyugat-Németországban is kiadták!) 
olyanokat írt le a népfelszabadító harcról, a hős partizánokról, hogy 
azt akkor, 1970-ben egyetlen jugoszláv kiadó sem merte volna kiad
ni. Például: amikor a „gerillák” (értsd: partizánok) kivonultak



Drvarból, „az ember azt hihette volna -  s legtöbben úgy érezték -, 
hogy Drvart nem legyőzték, hanem felszabadították az olaszok”; 
vagy: „Elvadultak az erdőbeliek iszonyúan... Az usztasák megtize
delték a szerbeket, az ő művüket folytatják most a kommunisták -  
mondták... Semmi az, ha egy, ha tíz falu lakossága is elpusztul, a 
fontos nekünk az eszme diadala -  idézték a szónokokat, s bizony
gatták, hogy csakugyan híven idéznek... szidták az olaszokat is. Nem 
védik meg a partizánok terrorjától, csak fenyegetik a falut, ha to
vábbra is engedelmeskedik a partizánoknak”.

Ehhez el kell mondani, hogy Sinkóék 1939-ben jöttek Párizsból 
Jugoszláviába, s Krleža tanácsára és segítségével rövid időre Szara
jevóban állapodtak meg. Sinkóné, dr. Rottbart Irma orvosnő ezután 
Drvaron kapott állást, ahol kórházban dolgozott. Ott érte őket a 
háború, s Drvar ama városok közé tartozott, ahol a forgandó hadi
szerencse szerint hol az usztasák, hol a partizánok, hol meg az 
olaszok gyakorolták a hatalmat. A kórházban akkor volt legjobb az 
élet, amikor az olaszok voltak ott az urak, hisz a reguláris hadsereg 
ellátása természetesen sokkal jobb volt, mint az ilyen-olyan gerillá
ké. Az olasz orvosok, tartalékosok, éppen csak mundérba bújtatott 
polgárok, úriemberek voltak, s élénk társasági élet is folyt, míg ott 
voltak. Ezzel szemben minden oka megvolt a zsidó házaspárnak az 
usztasáktól, a horvát fasiszta katonáktól való rettegésre, hisz a zsi
dóüldözés általános volt a Pavelié-féle „Független” Horvátország
ban. Az olasz katonaorvosok azonban katonai járművel, szinte az 
usztasák orra alatt az olasz fennhatóság, azaz megszállás alatti Dal
máciába szöktették Sinkót. Innen majd az olasz kapituláció után 
került -  feleségével találkozva -  a partizánok által felszabadított 
területre, a háború végeztével pedig Zágrábba, Krleža oltalma alá. 
Itt jegyzem meg, hogy Sinkó elszöktetése után felesége írta tovább a 
naplót, s ez is benne maradt a kéziratban.

A kézirat elolvasása után a meglepetésnél még nagyobb volt az 
ijedelmem, hisz, mint mondtam, a könyv ki volt nyomva. A szer
kesztőségben -  mindenki csak most az én felszólításomra olvasta 
el - , majd a vállalat vezérigazgatójával, Farkas Nándorral és a helyet
tesével, Major Nándorral folytatott tanácskozás után úgy döntöt
tünk, hogy a kérdést „házon belül” rendezzük. Összehívtuk a Hagyo
mányaink sorozat szerkesztőbizottságát, melyet a Kiadói Tanács 
nevezett ki -  Bori Imre, Juhász Géza és Szeli István összetételben -,



s a megbeszélésen még Bosnyák István, Utasi Csaba, a vezérigazga
tó és helyettese vett részt. A hosszú, helyenként igen heves vitát 
végül az vezérigazgató-helyettes döntötte el. Emlékezett rá, hogy 
még 1961-ben, a Híd főszerkesztőjeként közölt egy részletet a nap
lóból (Szemelvények drvari naplómból-H íd, 1961 (7-8.), s levelé
re, melyben további folytatásokat kért, Sinkó azt válaszolta, hogy a 
további részeket még nem érkezett sajtó alá rendezni Maga Bosnyák 
István is úgy tudja, hogy „Sinkó Ervin nyers dokumentumnak tekin
tette naplójegyzeteit, s hasonló technikával gondolta feldolgozni 
őket, mint moszkvai és párizsi jegyzeteit az Egy regény regényében. 
Ebben azonban meggátolta a halál...” S hogy moszkvai és párizsi 
jegyzeteit milyen „technikával” dolgozta fel, arra szintén Bosnyák 
utal: „e műalkotás jellegét (műfaját?) jobban fedi a horvátszerb 
kiadás Bilješke iz moskovskog dnevnika (Jegyzetek a moszkvai 
naplóból), mint a magyar, amely egyértelműen moszkvai napló
jegyzeteket ígér.” Még ezt is hozzáteszi: „Sinkó sehol sem mondja, 
hogy az Egy regény regényéi Moszkvában írta, csupán azt, hogy az ott 
rögzített naplójegyzeteket később kommentárokkal látta el, s így 
adta közre”. Valóban nem mondta, ellenkezőleg, ezt mondta, il
letőleg írta az Egy regény regénye Első részének, Afféle bevezetődé
ben: „Az író egy élménykomplexumnak a művészet eszközeivel való 
érzékeltetésén dolgozva, nemcsak abban az időben és térben él, 
melyet művében meg akar rögzíteni, az író nemcsak emlékezik, 
hanem egyben maga is mozgásban van, benne a mozgalmas időben. 
Szakadatlanul új benyomásoknak, megismeréseknek és élmények
nek kitéve, az írónak a saját emlékeihez való viszonya se változatlan. 
Az, hogy miként értékeli azt, amire emlékszik, a megformálás folya
mán lényegesen módosulhat'. (Kiemelte: J. G.) Sinkót tehát a halál 
meggátolta abban, hogy az emlékeihez való viszonyán változtasson, 
s módosítson annak értékelésén, amire emlékszik, magyarul akkor, 
1970-71-ben, abban a formájában, amelyben előttünk állt, Sinkó 
ezeket a naplójegyzeteket biztosan nem tette volna közzé!

A jelenlevők végül is -  egyhangúlag! -  úgy döntöttek, hogy a 
kéziratot a vitatott részletek elhagyásával ki kell adni, de Nehéz 
honfoglalás helyett Honfoglalás előtt lesz a címe. így született aztán 
az a bibliográfiai abszurdum, hogy a Hagyományaink könyvsorozat 
2-es sorszámú darabja 1971-ben, a 3-as és 4-es 1972-ben, az 5-ös 
1973-ban, az 1-es pedig, a Nehéz honfoglalás 1976-ban jelent meg.



így utólag, két- két és fél évtized távolából könnyű és kényelmes 
dolog pálcát törni akkori gyakorlatunk, egyféle cenzori eljárásunk 
fölött. Az utókor, részben az irodalomtörténet feladata lesz meg
ítélni, mennyi kárt okozott ez az írói alkotómunkának, s mennyi 
hasznot. Mi, és én személyesen csak a célról szólhatok, mely 
előttünk, előttem lebegett, s amely a cselekedeteimben, cselekede
teinkben vezérelt: a magyar könyvkiadás folyamatosságának, az al
kotómunka minél jobb feltételeinek biztosítása gazdasági és politi
kai téren egyaránt. Igyekeztünk kerülni a konfrontálódást a hata
lommal, a hatalmi párttal, elkerülni holmiféle „esetek”, politikai 
botrányok kipattanását. Nagyon jól tudtuk ugyanis, hogy voltak 
igen befolyásos pozíciókban olyanok, akik valósággal lesben álltak, 
készen arra, hogy lecsapjanak éppen a magyar könyvkiadásra. Ha 
valamit sikernek könyvelhetek el az 1967-1975 közötti nyolc esz
tendő munkájában, akkor az mindenekelőtt a folyamatosság fenn
tartása és a kiadói produkció fokozatos növelése, ideértve a sikeres 
pályázatokat, néhány új sorozat elindítását. Egy 1968-ban folytatott 
nyilvános vitában felszólalva azt jelenthettem például, hogy 1967- 
ben 12 itteni magyar szerzőnek jelent meg könyve s a példányszám- 
átlag elérte az 1300-at! Hadd ne ismételjem, hogy alig félmilliós 
népességre, s ne alkalmazzam újfent a szükséges szorzószámokat. 
Hogy lehetett volna mindezt jobban, eredményesebben csinálni? 
Bizonyos. Lehetett volna rosszabbul is, az is bizonyos. Az én tudá
somból, erőmből, bátorságomból-gyávaságomból ennyire tellett.

11. ELLENTMONDÁSOS KISEBBSÉGPOLITIKA -  
FÓRUM

Gondolom, eléggé köztudott, hogy amikor Tito 1956-ban hozzá
járult a magyarországi szovjet fegyveres inervencióhoz, a forrada
lom vérbe fojtásához, akkor Münich Ferenccel szemben Kádár Já
nos mellett tette le a garast. Ne feledjük, Kádár tagja volt annak a 
magyar állami és pártküldöttségnek, amely közvetlenül a forrada
lom kitörése előtt járt Jugoszláviában. Bandi (Kovács András) ba
rátomtól tudom -  aki a Kopács melletti vadászkastélyban tartott 
zárómegbeszéléseken tolmácsolt - , hogy a tárgyalások közben a



küldöttség vezetője, Gerő első titkár és Kádár között heves szóvál
tásra, magyarul, veszekedésre került sor, s Kádár a szemére vetette 
a börtönükben elszenvedett tortúrát. Talán innen eredeztethető a 
két ország közötti kapcsolatok fokozatos javulása. Ismeretes, hogy 
Tito és Kádár elég sokszor találkozott, hol az Újvidékhez közeli 
Karadordevón, hol Magyarországon. Természetes, hogy ez a jugo
szláviai magyarság helyzetére is általában kedvező hatással volt. 
Általában, mondom, mert a következő néhány példából is kitetszik, 
hogy a jugoszláv párt kisebbségpolitikája így jellemezhető: egy lé
pés előre, kettő, három hátra.

Politológusok és politikatörténészek dolga a különböző pártdo
kumentumokból kihámozni, hogyan változott a párt, tehát a hata
lom kisebbségpolitikája a kisebbségi jogok bővítését, szűkülését 
eredményezve. Én csak emlékezetemre és a saját megítélésemre 
hagyatkozhatok.

Már említettem, hogy közvetlenül a második világháború befe
jeztével az egész magyar kulturális tevékenység a maga természetes 
közegében, Szabadkán indult meg: itt alakult meg a Vajdasági Ma
gyar Kultúrszövetség, itt indult -  újra -  a kommunista hagyományo
kat ápoló-folytató Híd, itt indult a magyar könyvkiadás. Ez azért is 
magától értetődő volt, mert a két háború közt a baloldali mozga
lomnak is Szabadka volt az egyik központja, s a párt bácskai ve
zetőinek java része is magyar volt. De már a háború utáni első 
napokban, 1944. december 24-én Újvidéken jelent meg a Szabad 
Vajdaság, a Magyar Szó elődje, holott mind a négy újságíró-szer- 
kesztő Szabadkáról érkezve indította útjára.

1948-ban aztán egyszerűen felszámolták a Kultúrszövetséget, 
amely pedig igen sokat tett s még többet akart tenni például a 
magyar nyelvű oktatás, az öntevékeny kulturális munka, a műked
velés, a lap-, folyóirat- és könyvkiadás megszervezése érdekében; 
1946 és 1948 között még arra is volt lehetősége, hogy igen tisztessé
ges ösztöndíjat folyósítson az Újvidéken, Belgrádban és Zágrábban 
tanuló magyar egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Nagy szere
pe volt abban, hogy már 1945 októberében megkezdte működését a 
szabadkai Magyar Népszínház.

A Kulturszövetség megszüntetése után, mondhatjuk, átmeneti 
megoldásként létrehozták a Vajdasági Magyar Kultúregyesületek 
Szövetségén belül a Magyar Kultúrtanácsot, de úgyszólván csak



azért, hogy egy nagygyűlésen valami kiáltványfélét tegyen közzé a 
jugoszláviai magyarság nevében, amely visszautasítja a Tájékoztató 
Iroda jugoszlávellenes határozatát. Ez a tanács aztán szép csende
sen szintén megszűnt. 1952-ben viszont Palicson nagyszabású Ma
gyar Ünnepi Játékokat rendeztek. Nagy tömeget toboroztak ide, 
külön kiállítást rendeztek magyar festők műveiből, természetesen 
magyar népi tánccsoportok táncoltak s több különböző tanácsko
zásra került sor. Mindez azonban mintha csak azért történt volna 
alig tízegynéhány kilóméterre a magyar határtól, hogy minél többen 
meghallgasák Moša Pijade pártvezető -  nem is a jelenlevőkhöz, 
hanem Sztálinhoz és Rákosihoz intézett -  beszédét arról, hogy 
milyen jó itt a magyaroknak, s milyen boldogok, hogy nem a hazá
jukban élnek. Igaz, hogy azokban az években itt már kezdtek jobban 
élni a magyarok, mint Magyarországon, de a szónoklatból bizony 
kimaradt mindaz, ami éppen Szabadkán is, a Tisza mentén is, Bez- 
dánban stb. történt ezekkel a magyarokkal 1944-^5-ben.

Ugyancsak közvetlenül a háború után mindenfelé megnyíltak a 
magyar elemi és középiskolák: Szabadkán, Zomborban, Újvidéken, 
Nagybecskereken, később Topolyán gimnázium, Újvidéken és Sza
badkán tanítóképző, elemi iskolák pedig Szerémség (Ürög, Mara
dék stb.), Szlavónia, Szlovénia és Horvátország számos helységében
-  például Nagypiszanicán is. Kellett a magyar pedagógus; a tanító
kat A, B és C tanfolyamon képezték (aszerint, hogy érettségiztek, 
félbemaradt gimnazisták vagy kisérettségizettek voltak). Szabadkán 
például 1948 őszétől vált külön a magyar tannyelvű tanítóképző a 
szerbhorváttól, s mikor 1955-ben Újvidékre kerültem, még a Pap 
Pál nevét viselő nyolcosztályos magyar gimnáziumban kezdtem ta
nítani. Később ebből vált ki az Arany János Általános Iskola, s 
mellette működött a Petőfi és a József Attila Általános Iskola is. 
Aztán kiderült, hogy a magyar kisebbséget „a gettósodás veszélye 
fenyegeti”, megszüntették a magyar iskolákat, s kétnyelvűekké ala
kították őket, párhuzamos magyar és szerb tagozatokkal. Ekkor 
azonban még a legtöbb ilyen iskola igazgatója magyar volt. Volt 
ennél egy még veszedelmesebb kísérlet is talán a hetvenes évek 
elején. Ez már valóban kétnyelvű oktatás akart lenni! Úgy tervez
ték, hogy egy-egy osztályban fele szerb, fele magyar tanuló lesz, s 
minden tantárgyat váltakozva tanítanak egyik és másik nyelven. Az 
újvidéki József Attila iskolában alakult is egy ilyen osztály -  kizáró



lag magyar tanulókból! Meg is kezdődött a kétnyelvű oktatás a 
tiszta magyar tagozaton, de nem sokáig tartott. Talán még a kiötlői 
is belátták, hogy ostobaságot erőltettek.

Akárcsak az iskolákat, a külön magyar művelődési egyesülete
ket is egyesítették a szerbekkel minden vegyes lakosú helységben a 
„testvériség-egység” elmélyítése érdekében, azaz ürügyén. Ez szinte 
minden esetben a magyar művelődési élet végét jelentette.

Hasonlóképpen ellentmondásos volt az itteni párt politikája a 
Jugoszlávia és Magyarország közötti magyar-magyar kapcsolatok 
serkentése-visszafogása területén is. Úgy 1960-tól -  jómagam lega
lábbis ekkortól láthattam kissé közelebbről -  jó ideig a jugoszláv fél 
volt „offenzívában”. Az intézményeket -  a színházat, könyvtárakat, 
iskolákat, művelődési egyesületeket, városokat, falvakat -  szinte 
noszogatták „felülről”, hogy lépjenek közvetlen kapcsolatba hason
ló magyar intézményekkel. A magyar fél azonban egyáltalán nem 
volt felkészülve, az intézmények nem voltak felhatalmazva az ilyen 
kezdeményezések fogadására. Mire aztán a magyarok észbe kaptak, 
felismerték a kínálkozó lehetőségeket, akkor a jugoszlávok vezé
nyeltek visszakozót.

Egy észak-bácskai, határ menti magyar falu, persze, pártparancs
ra, azért volt kénytelen visszavonni a magyarországi testvér-falu 
küldöttségének szóló meghívást -  viszontlátogatásra -, mert a ven
dégek műsoros estje állítólag a magyar himnusszal kezdődött volna. 
A szép és ígéretes fejlődésnek indult nyelvművelő mozgalmat azért 
verték szét, mert a párt ideológusai a számos vidéki szervezetet 
összefogó vezetőségben a magyar kisebbség „vertikális szerveződé
sének” rémét látták. Ez az úgynevezett vertikális szerveződés pedig
-  úgy látszik már 1948 óta! -  a hatalom számára vörös posztó volt. 
Valamikor a hetvenes évek elején a Szarvas Gábor Nyelvművelő 
Napok szervezőit arra kényszerítették, hogy mondják le a már telje
sen előkészített rendezvényt. A kifogás ilyesformán hangzott: mifé
le tiszta magyar rendezvényt terveztek?! Még a meghívókat és a 
programot is csak magyar nyelven nyomtatták! Ki hinné? Magyar 
nyelvművelő napok programja magyarul?! A tartományi pártbizott
ság nemzetiségi ügyekben illetékes tagja azt követelte a szer
vezőktől, hogy hívják meg a szerb és a nemzetiségi hasonló egyesü
letek képviselőit (ez meg is történt), s gondoskodjanak az egész 
tanácskozás ötnyelvű szinkrón fordításáról. Mit tehettünk -  mond



ta rezignáltan a szervezőbizottság egyik pedagógus tagja - , kiosztot
tuk egymásnak a lehető legenyhébb pártbüntetést -  mert enélkül 
nem úszhattuk meg -, és mentünk a dolgunkra.

Hasonló, ha nem még kényesebb helyzetbe kényszerítette a már 
említett pártvezetőség -  alighanem időben sem távol az előbbi 
esettől -  a Hungarológiai Intézet igazgatóját. Előbb felbiztatták, 
hogy kérje az intézet nevében a budapesti, helsinki és tallini finn
ugor kongresszus után soron következő rendezési jogát. Kérte, meg 
is kapta, majd arra kényszerítették, hogy mondja le. És lemondta. 
Mit tehetett?

Mint említettem, a magyar fél, talán a külkapcsolatok túlzott 
központosítása miatt, nem tudta fogadni a regionális együttműkö
désre tett jugoszláviai kezdeményezéseket, egyszersmind az orszá
gos szintű kapcsolatokat szorgalmazta a művelődés terén is. Mi a 
Fórumban ezt úgy fogtuk fel, hogy Budapest mindenáron a vajdasá
giak feje fölött akar Belgráddal kapcsolatokat építeni. Érdekes 
azonban, hogy Belgrád ezért nem lelkesedett különösebben, s kész 
volt e kapcsolatokat átengedni Vajdaságnak és az itteni magyar 
intézményeknek.

Az ilyen magyar törekvések több ízben is kínos kudarccal 
végződtek. Egy alkalommal, a 60-as évek vége felé, igen rangos 
magyar írószövetségi delegáció látogatott Belgrádba. Ott bizonyára 
alá is írtak valamilyen protokollt az együttműködésről, s a hazafelé 
útra szerveztek e küldöttség számára egy irodalmi estet Újvidéken. 
Sajnos, már csak arra emlékszem, hogy a küldöttséget a szövetség 
elnöke, Darvas József vezette. Az újságok annak rendje-módja sze
rint be is harangozták az irodalmi estet: az írókat bemutatja X. Y. 
szerb kritikus-irodalomtörténész, az írók műveiből felolvasnak ... 
szerb előadóművészek. Az írókat és a közreműködőket azonban 
üres nagyterem fogadta. Az itteni szerb közönség ugyanis szinte 
semmit nem tudott akkor a mégoly jelentős magyar írókról sem; a 
magyar érdeklődők pedig nem voltak kíváncsiak a magyar írók mű
veire szerb tolmácsolásban, tiltakozásunk jeléül mi, a Fórum ve
zetői is távol maradtunk.

A történtekből levontuk a következtetést: így nem szabad a 
jugoszláv-magyar irodalmi kapcsolatok építését szolgálni. Mert, 
lám, nem lehet.

Hamarosan alkalom kínálkozott arra, hogy felmutassuk, hogyan 
látjuk mi lehetségesnek és eredményesnek. Meggyőződésünk volt,



hogy Budapestről Belgrádba és vissza Újvidéken keresztül vezet az 
út, s azt igyekeztünk tudatosítani a hetvenéves Majtényi Mihály 
tiszteletére rendezett irodalmi ünnepségsorozattal.

A rendezvényre Szabadkán került sor 1971 kora őszén. A szín
hely megválasztása sem a véletlen műve volt. Egyrészt Majtényi 
ifjúságának, újságírói tevékenységének jelentős szakasza fűződött a 
városhoz, másrészt ott számíthattunk legnépesebb közönségre. 
Nem is csalódtunk. A színház nagyterme megtelt, tehát legalább 
5-600 főnyi közönség ünnepelte az írót és tapsolt a közremű
ködőknek.

Délután a régi városháza dísztermében kiállítást láthatott a kö
zönség: az író könyvei, újság- és folyóiratcikkei, kéziratai, szerbre 
fordított könyvei stb. voltak itt láthatók. A kiállítás megnyitása és 
megtekintése után Kelemen Mátyás, a Szocialista Szövetség tarto
mányi bizottságának elnöke koktélt rendezett, a kora esti órákban 
Varga László, a Tartományi Művelődési Közösség titkára fogadta a 
hazai és külföldi vendégeket, az irodalmi est után pedig Szabadka 
város polgármestere, Bagi Károly vacsorán látta vendégül a rendez
vénysorozat résztvevőit és a vendégeket. A nevek és funkcióik 
elősorolásával talán sikerült szemléltetni, hogy milyen fontos poli
tikai és művelődéspolitikai pozíciókban foglaltak helyet akkor a 
magyarok.

A kétnyelvű irodalmi esten Majtényi Mihály életművét Czine 
Mihály budapesti és Petar Džadžić belgrádi irodalomtörténész-kri- 
tikus méltatta, az író műveiből magyarul Berek Kati, szerbül Miša 
Janketić, a belgrádi Jugoszláv Drámai Színház élművésze olvasott 
fel, az újvidéki rádió színiegyüttese pedig az író díjnyertes színmű
véből, a Száműzöttből adott elő egy részletet. A Vajdasági íróegye
sület nevében a magyar irodalom kiváló ismerője és avatott fordító
ja, Lazar Merković üdvözöltte az írót.

A vendégek között, a már említett közéleti személyiségek között 
ott voltak a legnagyobb könyvkiadók -  a belgrádi Nolit és Prosveta, 
az újvidéki Matica srpska, a Testvériség-Egység és a szabadkai Mi
nerva igazgatói, Magyarországról pedig a Kiadói Főigazgatóság, a 
Kultúra igazgatói mellett a legnagyobb könyvkiadók -  Szépirodal
mi, Európa, Magvető, Gondolat, Móra Ferenc -  igazgatói. S amint 
ilyenkor lenni szokott, számos találkozásra, később igen gyümöl
csöző kapcsolatfelvételre került sor kiadók és írók között. Különö



sen hasznosnak bizonyult az Európa és a Matica srpska közötti 
kapcsolat létrejötte, de Illés Endre is itt s ekkor ismerkedett meg 
Dévavári Zoltánnal, a Csáth-életmű kiváló ismerőjével, hagyatéká
nak gyűjtőjével és gondozójával, aminek a Hamvazószerda (1974) 
című kötet lett az egyik gyümölcse.

Valójában kettős célt értünk el: egyidejűleg sikerült felhívnunk 
mind Belgrád, mind Budapest figyelmét a jugoszláviai magyar iro
dalomra és demonstrálni alkalmasságunkat a két ország könyvki
adói és irodalmai közötti közvetítésre. Hogy ez milyen eredménnyel 
járt, arról már esett sz6 Az „adósságtörlesztés” serkentése című feje
zetben. Igaz, a folyosói kommentárok közvetlen környezetünkben 
nem voltak hízelgőek, mert sokan mellőzve érezték magukat, de 
mentségemre elmondhatom, hogy én sem szerepeltem (holott nem 
sokkal később monográfiát írtam Majtényiról), csak az író életmű
vét szemléltető kiállítás megnyitását, a szervezést és az egész ren
dezvény forgatókönyvének az elkészítését vállaltam.

Miközben tehát a kisebbségi politika enyhén szólva következet
lennek látszott, a Fórum Lap- és Könyvkiadó Vállalat, nyomdával, 
lap- és könyvterjesztési hálózattal, külkereskedelmi részleggel szin
te megtorpanás nélkül fejlődött 1957-ben történt megalapításától 
úgy 1972-ig, az „anarcholiberalizmus és technobürokratizmus” el
len indított pártpolitikai kampány, azaz egyféle visszarendeződés 
kezdetéig. A legtöbb hazai, kiváltképpen magyarországi kiadó iri
gyelte a Forumot, mert saját nyomdája volt, az egyik legkorszerűbb 
az országban. A magyar kiadók valósággal vetélkedtek azért, hogy a 
Fórum szállítsa számukra a nagy példányszámú kiadványokat. (Volt 
is alkalmunk meggyőződni róla, hogy miért, ha elénk került egy-egy 
Romániában, Szlovákiában, Kelet-Németországban stb. készült 
magyar könyv.) Igen számos díjat hoztunk el Belgrádból -  legtöbbet 
a szlovénok után! -  a nemzetközi könyvkiállítás és vásár keretében 
rendezett „szép könyv” versenyről.

Hadd tegyem hozzá, hogy az 1972. évi „események” még nem 
hoztak egyik napról a másikra radikális változásokat, csak előreve
títették a fokozatos visszakozás, leépülés árnyékát. A 60-as évek 
végén és a 70-esek elején még jó néhány lépést tehettünk előre. 
1968-tól például a Fórum saját sátorral vett részt a tavaszi magyar 
ünnepi könyvhéten a Váci utcában. Talán egy-két évvel később 
önálló standdal vett részt e rendezvényen a bukaresti Kriterion, a



pozsonyi Madách és az uzshorodi, azaz ungvári Kárpátia kiadó is. 
Nem egyszer végigböngésztem e könyvsátrak kínálatát is, és sajnál
kozva állapítottam meg, hogy ott magyar könyvek alig voltak; a 
román, cseh és szlovák, illetőleg ukrán nyelvű könyvek, esetleg ezek 
magyar fordítása mellett csak mutatóba volt látható eredeti magyar 
mű. Volt is vita ekörül a KF és a fenti kiadók között, mert mint a 
magyar fél hangoztatta, több mint egyértelmű, hogy a magyar könyv 
hetéről van szó, nem valamiféle könyvkiállításról. Mondhatták, ha 
egyszer e kiadók csak ilyen feltételekkel kaptak engedélyt a részvé
telre. Más kérdés, hogy mire ment ezzel a román és a többi iroda
lom, de hát fő a politika.

Nálunk alighanem már 1968-tól érvényben volt egy határozat 
arról, hogy a könyvhétre minden irodalmi és műszaki szerkesztőnek 
jár háromnapos budapesti tartózkodás (útiköltség, napidíj!), de 
előfordult, hogy valaki mégis itthon maradt. Emellett minden év
ben két írónk, akinek legnagyobb példányszámban volt odaát köny
ve forgalomban, ugyanilyen feltételekkel egy hetet tölthetett Ma
gyarországon. Őket ugyanis a rendezők (az írószövetség?) bekap
csolta a könyvhéti rendezvények programjába, s a magyar írókkal 
együtt részt vettek Budapesten és vidéken is író-olvasó találkozó
kon. Ez többek közt oda vezetett, hogy például Fehér Ferenc időről 
időre személyre szóló meghívást kapott vidéki városokból, falvak
ból, hogy tisztelőivel, olvasóival találkozzon. A már említett UDB- 
ügynök egyszer meg is kérdezett: mit szólok hozzá, hogy Ferit csak 
úgy személyesen meg- meghívják Magyarországra, megkerülve a 
Forumot, íróegyesületet stb. Mit szólhattam volna? „Örülök neki
-  mondtam -, hisz ezt akartuk, hogy íróink éppoly ismertek legye
nek odaát, mint itthon. S ne feledje, Feri, kivált barátjával és 
költőtársával, Miroslav Antiétyal igen gyakran kap meghívást itt
hon is Szerbiába, még Boszniába is.” És ez is igaz volt. Különben 
nem egyszer méltán dagadt a mellünk, amikor például éppen Fehér 
Ferenc verseskönyvéért és dedikációjáért sor kígyózott a Fórum 
könyvsátra előtt. A könyvhétre természetesen a Fórum „szenthá
romsága” is Pestre utazott a „folyamatban levő kérdések” megvita
tására, a „közös kiadásokéról, a kölcsönös szállításokról, fizetések 
rendezéséről, azaz „a számlák összevetéséről” tárgyalni. A könyvhé
ten való részvételünknek és kínálatunk-választékunk összeállításá
nak az volt az egyik jelentősége, hogy -  persze előzetes egyeztetés



(értsd: jóváhagyás) után -  egyheti forgalmazásra olyan könyveink is 
eljuthattak a magyar könyvpiacra, amelyekre a magyar fél eredeti
leg „közös kiadásban” nem tartott igényt.

Lehetett-e még tovább lépni ezen az úton? Igen, lehetett, s 
tettünk is még egy jelentős lépést.

Volt a Kultúrával folytatott tárgyalásainknak egy évről évre 
visszatérő tárgya: magyar könyvesbolt Belgrádban! A Kultúra és a 
Fórum közös vállalkozásaként. Úgy vélték, véltük, hogy sikeresen 
lehetne ott árusítani hanglemezeket (klasszikus és könnyűzenét), 
reprodukciókat, idegen, főleg világnyelveken kiadott tudományos 
munkákat, népművészeti cikkeket stb., valamennyi magyar könyv 
mellett. (Én magam Zilahy Lajos hamvasztás előtti búcsúztatása 
alkalmával tapasztaltam, milyen sok magyar egyetemi hallgató, ta
nár, orvos és munkás él Belgrádban.) A Kultúra kész volt egy ilyen 
bolt megnyitását anyagilag erőteljesen támogatni.

Vannak azonban szerencsés és véletlen egybeesések. Ha jól em
lékszem, a könyvkiadók és könyvterjesztők országos társulásának 
egyik ülésén hangzott el az a javaslat, hogy Belgrádban nyitni kelle
ne egy reprezentatív nemzetiségi könyvesboltot. Feltehetőleg afféle 
kirakatnak szánták ezt, s talán el is mondták, hogy ha külföldi 
vendég érkezik a fővárosba, megmutathassák neki, hány kisebbségi 
nyelven jelennek meg könyvek az országban. Nagy esélyt láttam 
ebben a Kultúrával már évek óta dédelgetett ábrándunk megvalósí
tására, hisz így szinte ingyen pottyan az ölünkbe, amiért nagy anyagi 
áldozatokra is készek lettünk volna. Nem sokkal ezelőtt ugyanis a 
főváros polgármestere felkínált egy üzlethelyiséget megvásárlásra a 
Fórumnak valamely új városrészben egy épülő tömbházban, bizony 
csillagászati összegért. A fenti ülésen mindjárt határozat is született 
arról, hogy a bolt megnyitását a pristinai Rilindja (albán) kiadó és a 
Fórum vállalja, azzal a kikötéssel, hogy kötelesek az ország többi 
kisebbségi kiadójának a könyveit is árusítani.

Hamarosan Pristinába utaztam további részletek tisztázására, 
majd az albán kiadó küldöttsége jött hozzánk ugyanilyen céllal, és 
minden részletkérdésben teljes egyetértésre jutottunk. Legnagyobb 
gondnak az üzlethelyiséget hittük, de szinte egyetlen varázsütésre 
ez is megoldódott. Megjegyzendő, hogy valamely felső hatóság a 
Szerb Köztársaság művelődési miniszterének két helyettesét bízta 
meg a bolt megnyitása körüli teendők koordinálásával; az egyikkel



később mint a Matica srpska Könyvkiadó igazgatójával találkoz
tam, a másik pedig egy albán nemzetiségű hölgy volt, méghozzá elég 
fiatal, csinos és igen célratörő, különben egyetemi végzettségű ta
nár. Az eredmény nem is maradt el. Hamarosan egy, mondhatni, 
eszményi helyen kínáltak fel üzlethelyiséget, raktárral, amely arány
lag könnyen és csekély költséggel volt tatarozható. Az üzlethelyiség 
Belgrád legszigorúbb központjában volt, szemben az egyetem filo
lógiai karával, egy kis park mellett, kőhajításnyira a Nemzeti Szín
háztól!

Mindez azonban időbe került, s közben 1975 vége felé már 
megváltam a Fórumtól, így csak hallomásból tudok a további fejle
ményekről. Számomra teljesen váratlanul és ismeretlen okokból a 
Rilindja felmondta az együttműködést a Fórummal. A Fórum mun
kástanácsa arról tárgyalt, hogy az albán kiadó nélkül vállalja-e a terv 
realizálását. Vállalta, s hamarosan meg is nyílt a könyvesbolt ünne
pélyesen, s az alkalomra én is meghívást kaptam. Jelen voltak a 
köztársaság és a főváros jeles képviselői, a könyvkiadók igazgatói, 
valamint a Kultúra képviselője és a magyar nagykövet. A Kultúra 
valóban igen gazdag könyv- és egyéb áruválasztékot küldött bizo
mányi árusításra, a Fórum pályázat útján vett fel boltvezetőt. Tehát 
teljesnek látszott a siker. De bizony az üzlet hamarosan, már nem 
tudom, mennyi idő után, megszűnt. Végeredményben tehát ez a 
fáradozásom, a sok-sok kilincselésem is hiábavalónak bizonyult.

A Fórum mozgásterének szemléltetésére érdemes még egy kez
deményezésünkre emlékeztetni. 1968-ban „hagyomány megalapo
zásáét kezdeményeztük, azaz megrendeztük „a jugoszláviai magyar 
könyv heté”-t. Magyarázatként el kell mondani, hogy Jugoszláviá
ban a belgrádi nemzetközi könyvkiállítás és vásár megnyitásával egy 
időben kezdetét vette a könyvhónap. Amint az időtartamából is 
sejthető, ez igen szétfolyó rendezvénysorozat volt, és csekély haté
konyságú. A hagyomány megalapozását egy nagyszabású és repre
zentatív irodalmi esttel kezdtük az Újvidéki Rádió „M” stúdiójá
ban. Az esten 12 író mutatkozott be, előtte kiállítást rendeztünk 
legújabb kiadványainkból, utána pedig dedikálással egybekötött 
könyvvásárt.

Egy évvel később már a jugoszláviai (!) magyar könyv hetét a 
magyarországival egyidejűleg rendeztük meg, tehát tavasszal, „Ezt 
az időpont-egyeztetést -  érveltem egy sajtónyilatkozatban -  minde



nekelőtt a magyar könyvtermés bizonyos »időzítése «indokolja, 
vagyis az a körülmény, hogy a magyarországi könyvkiadók a könyv
hétre rendszerint igen sok újdonságot kínálnak fel egyszerre az 
olvasónak (az idén több mint hetven művet), s ilyenkor ezek a 
művek természetszerűleg az érdeklődés homlokterébe kerülnek, 
tehát minálunk is ilyenkor nyilvánul meg a legnagyobb érdeklődés 
irántuk. Minthogy illetékes magyarországi szervekkel egyetértés
ben megoldódott e művek soron kívüli leszállítása, így az idén a 
jugoszláviai magyar olvasók is ugyanakkor hozzájuthatnak a könyv
heti újdonságokhoz, amikor a magyarországiak”. Ekkor már íróven
déget is fogadtunk, az itt is igen népszerű Szabó Magdát, aki Újvidé
ken kívül Nagybecskereken és Topolyán is találkozott olvasóival. 
Természetesen Szobotka Tiborral, a férjével vendégeskedtek ná
lunk (akinek a német romantikáról tartott egyetemi előadásait Bu
dapesten hallgattam), és első útjukra, Becskerekre el is kísértük 
őket a feleségemmel. 1970-ben már a következőket nyilatkoztam: 
„A magyarországi könyvhétre már évek óta rendszeresen íródelegá
ciót küld a Fórum. Az idén Bogdánfi Sándor és Végei László utazik 
Budapestre, és most már második évben magyarországi vendéget is 
fogad, ezúttal Berkesi Andrást...Utóbbi Fehér Ferenccel és Gobby 
Fehér Gyulával több vajdasági helységben fog fellépni...”



TALÁLKOZÁSAIM





A kiadói főszerkesztői munkahely „abban az időben” szinte elvi
selhetetlenül sok protokolláris kötelezettséggel járt. A Fórum, a 
rádió, a magyar tanszék és a Hungarológiai Intézet afféle kirakat
ként szolgált a rezsimnek arra, hogy demonstrálja a „megvalósult 
testvériség-egységet és a kisebbségi jogokat”. Ezért igen sok külföl
di parlamenti és pártküldöttséget küldtek Belgrádból Újvidékre, 
Vajdaságba, hogy erről a „helyszínen” győződjenek meg. Olykor a 
déli órákban, tehát munkaidő alatt érkeztek e vendégek, de igen 
gyakran délután négy-öt-hat órakor. Ha ilyenkor indulni készültem, 
s valamelyik gyerek megkérdezte, hova megyek, ezt feleltem: nagy
képet vágni. Hogy ez miből állt? A vezérigazgató asztalára odaké
szítették a Forum-házban megjelenő magyar újságokat, s egy válo
gatást a legújabb és legszebb könyveinkből. Ő sorjában elmondta, 
hogy ez a felnőtteknek, ez a munkásoknak, az ifjúságnak, az iskolás, 
az iskoláskor előtti gyerekeknek szól, ennyi s ennyi a példányszáma 
stb. Hasonlóképp elmondta a könyvkiadásról is, ami egy ilyen dele
gációt egyáltalán érdekelhetett. Mi többi jelenlevők, a napilap, a 
nyomda, esetleg csak illedelmesen bólogattunk, s aztán mentünk 
ebédelni, vacsorázni, ha a protokoll szerint ezt is a Fórumra osztot
ták ki. Merő véletlenségből nálam nyoma maradt annak, hogy 1968- 
ban itt járt a holland munkáspárti küldöttség, 1974-ben Triestből 
„az európai kisebbségi értekezlet szervező bizottságáénak né
hány tagja, másszor valamelyik afrikai ország szocialista pártkül
döttsége stb.



Arra is volt példa, valamikor 1973-ban, hogy a szabadságok 
idején egy véletlen folytán épp én voltam a vállalatban a legnagyobb 
sarzsi, így nekem kellett fogadnom Mike Stifen walesi kultusz- 
minsztert. E látogatás azért ragadt meg az emlékezetemben, mert a 
vendégem a walesiekről mint kisebbségről beszélt, s arról, hogy ők 
otthon olyasmiért küzdenek, amit mi magyarok itt már elnyertünk -  
rádióműsort, újságot, iskoláztatást az anyanyelvükön. Jutottak-e 
azóta valamire? Sosem hallottam róla.

Egy napon, késő délután a Fórum portása keresett telefonon, s 
kissé ijedten közölte, hogy egy Harsányi nevű úriember keres. 
Harsányi?! Hisz tudtommal Harsányi Zsolt fia valahol az USA-ban 
él. Hogy kerül ide? Sietve mentem át, s ott várt egy középtermetű, 
zömök, igen eleven mozgású férfi: Andrew Harsányi Los Ange
lesből. Már csak távoli és kissé halvány emlékként él bennem e 
találkozás, hisz valamikor 1970 táján lehetett. Biztos vagyok benne, 
hogy az író fia református lelkész volt, ha nem esperes. Vitánk nem 
volt, mert mind az Ember küzdj... (Madách életrajzi regénye,
1970), mind a Magyar rapszódia (Liszt Ferenc életének regénye,
1971) szerzői jogdíját Kerpely úr közvetítésével szabályosan ren
deztünk, amiről a két könyv egyik első-belső oldalán olvasható 
bejegyzés is tanúskodik: „Copyright 1954 by Dr. Andrew Harsányi, 
Carteret, Pershing Avenue, New Jersey”. Ha jól emlékszem, valami
lyen lelkészi konferencián járt erre, s ha már itt volt, látni akarta, 
melyik az a magyar könyvkiadó, amely ki meri adni édesapja köny
veit, s módjában áll még Nyugaton is terjeszteni.

Ismét máskor, már öreg este, telefonhívás a portáról: Kovái 
Lőrinc író keresi -  mondta kissé ijedten a portás. Rekkenő nyári 
hőség volt, s valami könnyű limonádéfilmet néztünk a tévében. Mit 
tehettem, megint itt hagytam csapot-papot, s indultam. Ott ült a 
dohányzóasztalnál az író egy hölggyel, s emlékezetem szerint nem a 
feleségeként mutatta be. Nem is tudom, nős volt-e egyáltalán. Nem 
volt számomra ismeretlen az író, mert mielőtt még 1948-ban le
eresztették volna a sorompót a könyvek előtt is, olvastam néhány 
regényét: a Földönfutókat, a Tűz/cefyhet és a FákJyalángot. Kovái 
elmondta, hogy nyaralni indultak (az Adriára?), de itt érte őket az 
este, és szeretnének valahol meghálni. Segítsek rajtuk. Hallott ő a 
Fórumról, s hát nem tudott hova fordulni. Közben átnyújtotta leg
újabb kétkötetes könyvét Kézbevettem, lapozgattam, szokásom sze



rint megnéztem a kiadót, a kolofont, s egyszer csak utána nyúlt: nem 
magának hoztam! Legszívesebben ráborítottam volna az asztalt, 
hisz már rég nem tartottam jó írónak, 1948 óta egyetlen újabb 
könyvét a kezembe nem vettem, pedig tudtam, milyen képtelenül 
termékeny. Végül csak elkocsiztam velük a legközelebbi szállóig, s 
a legnagyobb szerencsémre, találtam számukra szállást. Kovái 
Lőrincet soha többé nem láttam, amint azelőtt se. Csak ilyen-olyan 
pletykákat hallottam róla kiadói berkekben.

E találkozások nagyobb része tehát rutin jellegű, esetleg ügyvi
teli, üzleti tárgyú volt, de bizony igen sok volt ebben az üresjárat. 
Voltak viszont igen emlékezetesek is, nagy írókkal, érdekes szemé
lyiségekkel. Talán épp ez utóbbiak tették úgy-ahogy elviselhetővé a 
kimerítő mindennapokat, az alkatommal egyenesen ellentétes 
funkciót.

Már említettem a M. Krleíával történt találkozást. S hogy még a 
hazai nagyságoknál maradjak, többször találkozhattam -  nem félek 
leírni -  századunk egyik legnagyobb szerb írójával, Miloš Crnjanski- 
val. Miután 1965-ben mintegy huszonöt évi félig-meddig önkéntes 
száműzetés után hazatért, egymás után jelentek meg a könyvei, és 
sor kerülhetett az emigrációs éveiről, az emigráns sorsról írt művé
nek, a London regényének megjelenésére is. Mivel előkészületben 
volt e műve magyar kiadása is, többször megfordult Újvidéken, a 
Fórumban is. Tudtuk róla, hogy Magyarországon (Csongrád) szüle
tett, középiskoláit magyarul végezte (Temesvár), a Monarchia ka
tonájaként részt vett az első világháborúban. Jól és szépen beszélt 
magyarul. Az első világháború után azok között volt, akik „teljesen 
felforgatták a régi szerb irodalmat”, volt tanár, újságíró, majd diplo
mata. Indulásakor azzal vádolták, hogy a szerb irodalomba Ady 
költészetét vitte, de egy időben, újságíróként magyarellenes cikke
ket is írt, sőt egy fasiszta szellemiségű folyóiratot is szerkesztett. 
Magyarra már 1928-tól fordították (verseit), 1940-ben pedig megje
lent legnagyobb művének, az Örökös vándorlásnak első kötete is 
Budapesten; e műve megjelent 1959-ben Újvidéken is, majd (a 
Fórum és az Európa közös kiadásában) a kétkötetesre kiteljesedett 
nagyregény is (1967).

Most tehát a London regényé nek fordítása készült, s mivel a 
fordító Ács Károly elve és gyakorlata szerint a jó munkához idő 
kell, ez elég soká tartott, s több találkozásra adott alkalmat az



íróval. Közben a Magvető vezetőivel már terveztük a könyv buda
pesti bemutatóját irodalmi esttel, dedikációval stb. egybekötve. Az 
író nemcsak olvasóival, de magyar írókkal, kritikusokkal is találko
zott volna; a budapesti tartózkodást többnaposra terveztük. Az 
utolsó pillanatban azonban az író lemondta az utazást, pedig több
ször emlegette, hogy rendkívüli érdeklődéssel, izgalommal tekint 
egy ennyi évtized utáni magyarországi látogatás elé. A különben 
egyáltalán nem bőbeszédű és halk szavú Miloš bácsi csak úgy, a foga 
között szűrve, ennyit mondott: „Nézze, akikkel én ott találkozni 
szeretnék, vagy meghaltak, vagy emigráltak, ha pedig otthon vannak, s 
találkoznék vagy találkozni szeretnék velük, azt ott aligha néznék jó 
szemmel a hivatalosok.”Ezután már semmilyen rábeszélés nem segí
tett, ennél többet sosem mondott. Az utazás, persze, elmaradt.

1. FOLYÓ HELYETT HÍD (CSUKA ZOLTÁN)

Nem véletlenül folytatom e találkozások elbeszélését Csuka 
Zoltánnal s a hozzá fűződő barátsággal. Még magyarországi tanul- 
mányutam előtt ismerkedtünk meg Újvidéken, talán az Örökös ván
dorlás itteni megjelenése kapcsán. Nem állítom, hogy már ekkor 
sokat, kivált eleget tudtam róla, itt, a két háború között kifejtett 
irodalmi tevékenységéről, de némi fogalmam azért volt arról, amit 
Szenteleky így fogalmazott meg: „...ami itt tíz év alatt a magyar 
irodalom megteremtése, összefogása, kévébe kötése és talpra állítá
sa körül történt, az sohasem történt Csuka Zoltán nélkül”. Volt a 
kezemben a háború utáni hónapokban a Déli Csillag című folyóirat 
is, melyet Csuka mint a Magyar-Jugoszláv Baráti Társaság titkára 
szerkesztett. Azt is tudtam, hogy a jugoszláv-magyar barátság érde
kében kifejtett tevékenysége miatt öt hosszú évet töltött Rákosi 
börtönében.

Barátságunk két és fél éves pesti tartózkodásom idején 
szövődött s vált igazán szorossá. Szinte állandó telefonkapcsolatban 
voltunk, s ha valamilyen dolga intézésére Pestre jött Erdligetről, 
találkozóra hívott, s együtt ebédeltünk törzshelyén, az Erzsébet 
Szálló éttermében, ahol akkoriban szerda esténként a nyelvész kru- 
zsokot tartották. Neki köszönhetem azt a néhány feledhetetlen



órát, melyet Kassák Lajosnál tölthettem, de igen emlékezetes dél
utánokat, estéket töltöttem érdligeti házában is. Mindig a vasútállo
máson várt gyönyörű nagy kutyájával. Egy éjszakába nyúló beszél
getés során elmesélte, hogyan hallgatta otthonában a Rajk-per rá
dióközvetítését. Már nem emlékszem a -  különben jugoszláv -  
koronatanú nevére, akinek ezt a kérdést tette fel az ügyész: „És 
kivel tartott fenn még kémkapcsolatokat?” Mire a tanú felsorolásba 
kezdett, s így fejezte be: „És Csuka Zoltánnal!” „Képzeld, mondta, 
én itthon ülök és hallgatom.” No, nem is sokáig ült otthon, fel 
kellett azt váltania Rákosi börtönével.

Valamikor ez idő tájt az álnyelvtanítás ürügyén folytatott társal
gás során ezt kérdezte tőlem a jugoszláv nagykövetség tanácsosa: 
ismerem-e Csuka Zoltánt? Ismerem-e Dudás Kálmánt? Igen, vála
szoltam, ismerem mind a kettőt. A tanácsos azzal folytatta, hogy a 
napokban járt nála Dudás Kálmán, elsorolta, mi mindent fordított 
szerbről magyarra, mennyivel jobban, mint Csuka, aki nem is tud jól 
szerbül; Csuka valójában egy fordító iparos, aki állandóan tarhál 
kiadótól kiadóig a fordításaival, lefordít akármit, csak megfizessék, 
horribile dictu, még jugoszlávellenes, azaz tájékoztató irodás 
irányzatú szövegeket is. Nem így ő, mármint Kálmán. Ő bizony 
megválogatja, mit fordít. (Ő fordította többek közt Krleža Glem- 
bayak]át, a drámát és a prózát egyaránt, M. Lalié: Lakodalom c. 
regényét és elég sok verset.) Ő sokkal jobban tud szerbhorvátul is, 
hisz Jugoszláviában nőtt fel, Kishegyesen született, Zágrábban vé
gezte a gyógyszerészetet, s bár 1947-ban települt át Magyarországra, 
annak kizárólag személyes indítékai voltak, nem politikaiak.

Mi erről a véleményem? -  kérdezte a tanácsos. Bizony, nem 
készültem. De lehet-e ilyen váratlan beszélgetésre, ilyen rágalomö- 
zönre felkészülni? Elevenen élt emlékezetemben egy utazásunk, 
többórás vonatkozásunk Kálmánnal Budapestre néhány hónappal 
azelőttről, s abból csak azt a vissza-visszatérő minősítést jegyeztem 
meg Csukáról, hogy „vén kalmár”. Most ezt hallottam vissza. Kál
mánt különben még diákkoromból ismertem -  nem ő engem -, hisz 
ő volt az első „eleven” költő, akit szemtől szembe láttam, hallottam 
saját verseit szavalni. Jó emlékezetű internátusi prefektusom, Pin- 
kert tanár úr hívta meg zágrábi egyetemista kollégáját és barátját 
egy irodalmi estre az akkor még Prosveta, később Szent Gellért 
Középiskolai Kollégiumba Szabadkára.



Csak lassan szedtem össze magam és a gondolataim. Válaszomat 
azzal kezdtem, hogy amint a tanácsos „elvtárs” biztosan tudja, Csu
ka öt esztendőt ült a jugoszláv-barátsága miatt. Azelőtt is abból élt, 
most is -  kizárólag! -  abból él, hogy jugoszláv irodalmat fordít 
magyarra s kiadókat, szerkesztőket győzöget azok kiadásának fon
tosságáról, szükségességéről. Természetesen felkérésre, megrende
lésre is kénytelen dolgozni. Mást nem tehet, nem lévén semmilyen 
más megélhetési forrása. Tehát nem engedheti meg magának a 
válogatás fényűzését, mint olyan valaki, aki legalább a fél Buda 
gyógyszertárainak főnöke. Nagyjából azt is meg tudom ítélni, mi
lyen szinten tud szerbhorvátul. Talán kevésbé, mint Dudás, de igen 
alapos, lelkiismeretes és van állandó nyelvi konzultánsa, a rutinja 
pedig sok-sok nehézségen átsegíti. Hivatkozhattam egyik legna
gyobb fordítói bravúrjára is, a Balade o Petrici Kerempuhu magyarra 
fordítására (Éjszakának virrasztója, 1959). Csuka ugyanis mutatta 
nekem azt a levelet, melyet a köztudottan bakafántos szerző, M. 
Krleža írt neki, aki kitűnően tudott magyarul, a legnagyobb elisme
réssel szólt Csuka fordítói remekléséről. Ebben az 1936-ban írt 
művében ugyanis a horvát Krleža „sajátos nyelven szólalt meg: 
sok-sok archaizmussal, feledésbe merült szóanyaggal át- meg át
szőtt kaj nyelvjárásban”, s meg volt győződve róla, hogy ez más 
nyelvre lefordíthatatlan.

Volt-e ennek a beszélgetésnek is némi szerepe abban, hogy né
hány év múlva Csuka Zoltán igen magas jugoszláv állami kitünte
tést vehetett át -  népes és rangos vendégsereg jelenlétében, foga
dással egybekötött ünnepség keretében a budapesti jugoszláv nagy- 
követségen, melyre a Fórum külön delegációt küldött - , nem tu
dom. Ha igen, ma is büszkén vállalom.

Budapestről történt hazatérésem után még tovább mélyült a 
barátságunk. Feleségével, Edittel többször is megfordultak nálunk 
Újvidéken, mert Edit asszony reumáját a Szarajevó melletti Ilidžán 
kúrálták.

A Magvetővel folytatott megbeszélések során föl-fölmerült egy 
reprezentatív Csuka-versválogatás közös kiadása, amely a két háború 
közti jugoszláviai munkásságáról adna képet. Zoltán barátom nagy 
örömmel fogadta az elképzelést, s azt a javaslatot is elfogadta, hogy 
az 1921-1935-ös verseket én válogassam, s írjak hozzá bevezető 
tanulmányt. Ehhez minden segítséget megadott: elhozta minden itt



megjelent verseskönyvét, köztük az Életívet is, amelyet „Juhász Gé
za bevezetőjével” a debreceni Ady Társaság adott ki 1936-ban.

Az 1966-ban Előretolt állásban címen megjelent kötet előkészü
leteihez még egy maradandó emlékem fűződik. Egy akkori pesti 
látogatásom alkalmával Zoltánnal fölkerestük Borsos Miklós szob
rászművészt budai otthonában. A  költő ugyanis megnyerte régi ba
rátját, egykori küzdőtársát, hogy készítsen a könyvéhez grafikákat 
meg borító- és kötéstervet. Ki is tett magáért Borsos Miklós: több 
mint húsz remek grafikát készített, egész oldalasokat és ún. vignet
tákat, melyek természetesen nem illusztrációk, hanem hangulatilag 
illeszkednek a versekhez. Nagy élmény volt maga a találkozás is, de 
még nagyobb örömömre szolgált, hogy a művész e rajzok eredetijét 
nekem ajándékozta.

Csuka Zoltán, amint az újvidéki Matica srpskában a tiszteletére 
tartott ünnepségen elmondták, több mint hetven jugoszláv művet 
fordított magyarra. E nem mindennapi teljesítményre még két kor
szakos vállalkozással tette fel a koronát: megírta A  jugoszláv népek 
irodalmának történetét (1963), majd nemcsak lefordította P. P. Nje- 
goš: Hegyek koszorúja című poémáját, de azt is kijárta, hogy a 
„Nemzetközi Tudományos Oktatási-művelődési és Műszaki 
Együttműködés Crna Gora-i Köztársasági Intézete” anyagilag igen 
tetemes támogatást adjon a Fórumnak e mű díszes kétnyelvű kiadá
sához.

Időközben a Fórum körüli irodalmi-irodalompolitikai kuloá- 
rokban is megindult egyféle lejáratási kampány Csuka Zoltán ellen. 
Ha nem is szó szerint, de itt is az a vélemény jutott túlsúlyra, hogy 
„vén kalmár, fordító iparos” stb. Óriási nyomás nehezedett rám, 
sajnos, a szerkesztőségen belül is, hogy a London regényét ne Csuka 
Zoltán, hanem Ács Károly költő fordítsa. Azok után, hogy az Örö
kös vándorlást 1940-ben (!) lefordította és a kiadását kijárta, hogy 
aztán a kétkötetes művet is lefordította meg Andriéot meg... lehe
tetlen felsorolni is?

Hogy milyen arculcsapása volt ez Csuka Zoltánnak, azt aligha 
kell és lehet leírni. Hogy milyen nehéz szívvel voltam kénytelen 
ehhez hozzájárulni, arról csak annyit mondhatok, hogy életem 
egyik legcsúfosabb kudarcának tartom a mai napig. Igaz, ezután 
még (1973-ban) „régi őszinte barátsággal” dedikálta az Európa ki
adta Csemojevics naplóját, Crnjanski ugyancsak jelentős munkáját,



de barátságunk, kapcsolatunk ezután szükségszerűen elhidegült. 
Élete utolsó éveiben olykor még megfordult Szabadkán, de Újvi
dékre már nem jött el, s nem is találkoztunk többé.

2. A SZELLEMI SZESZTILALOM 
SPIRITUSZCSEMPÉSZE (WEÖRES SÁNDOR)

Weöres Sándorral egy véletlen folytán előbb jött létre családi 
kapcsolat, mint hogy a Fórum Könyvkiadó nevében -  külön-külön
-  meghívtam volna a költőházaspárt jugoszláviai látogatásra.

Történt ugyanis, hogy valamikor 1963/64-ben ötödik elemista 
leányom, Ilda igencsak ijedten jött haza az iskolából, mert énekta
nárnőjétől azt kapta házi feladatul, hogy írjon egy dalt, vagy szerez
zen zenét, dallamot egy versre. (Természetesen személyre szabott 
házi feladat volt ez, mivel a tanárnő jól tudta, hogy tanítványa a 
zeneiskolában zongorázni tanul, s az apjáról is tudta, hogy magyar 
szakos tanár.) Mivel soha, egyikünk sem próbálkozott versírással, 
mindjárt hozzáláttunk, hogy megzenésítésre alkalmas verset keres
sünk. Kéznél volt az Óvodások verseskönyve, s rövid lapozgatás után 
megállapodtunk a Száncsengő gyönyörű muzsikájánál, ritmusánál.

A házi feladat időre elkészült, s amint később kiderült, a tanárnő 
azon nyomban elküldte az Újvidéki Rádió (Rádióiskola) által meg
hirdetett Dalszerzési versenyre. A kis szerzemény második díjat 
nyert, mert volt egy „kollektív” szerzemény is, csakhogy az soha 
sehol nem hangzott el. A Rádióiskola szerkesztősége 1963/64. évi 
december-januári Közlönyében újra meghirdette a „hasznosnak 
bizonyult” versenyt, s ebből az alkalomból közölte a zongoránál ülő 
kis „zeneszerző” fényképét, a Száncsengő kottáját, s a vers mindhá
rom szakaszát, a következő szöveg kíséretében: „Adásunkat ennek 
a versenynek a népszerűsítésére iktattuk műsorunkba. A Szán
csengő című kis dalt Juhász Ilda V. osztályos Növi Sad-i tanuló 
szerezte, s kis alkotásával a tavalyi dalszerzési versenyünk legjobbjai 
közé került. A természetes mollban írt dalt az adásban más hang
nemben tanítjuk be. Néhány hanggal feljebb transzponáljuk, mert 
ezek a mély hangok nem felelnek meg a gyermekek hangskálájá
nak...



A dalt Németh Rudolf, a Növi Sad-i opera énekese adja elő az 
eredeti hangnemben.

A Közlönynek ezt a számát a kis „zeneszerző” elküldte a 
költőnek, valószínűleg levél kíséretében, s szinte postafordultával 
megérkezett címére a Bóbita a következő ajánlással: „Juhász Ildá- 
nak köszönettel, gratulációval a szép dallamért, Weöres Sándor. 
Budapest, 1964.1.17.”

Tíz nappal később levél is érkezett:
„Kedves Ilda,
köszönöm a szép megzenésítést és a zenei folyóiratot (sic!). Itt 

küldöm szeretettel egyik könyvemet. Kérem kedves értesítését, 
hogy rendben megérkezett-e.

Megbocsásson, hogy sokára válaszolok: közben beteg voltam, és 
megválaszolatlan postám és elvégzetlen munkám özönné növeke
dett. További szép megzenésítéseket kívánok: próbálja meg Arany 
János szerb ritmusú versét »Duna vizén lefelé úsz a ladik«. Az én 
könyvemben is talál erősen ütemeseket.

Az év folyamán talán sikerül Növi Sadba látogatnom, találko- 
zunk-e, gyermek? Szeretettel köszönti öreg híve

Weöres Sándor.”
A „gyermek” bizonyára értesítette „öreg hívét”, hogy a Bóbita 

rendben megérkezett, de valószínűleg arról is, hogy iskolája, a Ni- 
kola Tesla nevét viselő elemi szívesen látná vendégül a költőt. A 
következő, 1964. máj. 21-i keltezésű levelében ugyanis ezt írta: „Re
mélem, idén szept. vagy okt. folyamán meglátogathatom Magát és 
iskoláját”.

A hivatalos meghívót a könyvkiadó nevében -  a költő válaszából 
ítélve -  már e sorok írója küldhette, s erre aug. 7-ei keltezéssel 
érkezett a válasz: „A két meghívó rendben megérkezett, meleg hálá
val köszönjük, feleségem is, én is”. Majd ismét betegségről, kórház
ról s egyéb felgyülemlett akadályokról szól (ki tudja, miről is lehe
tett szó valójában, hisz „Sanyikáék” akkoriban nem egykönnyen 
kaphattak kiutazási engedélyt), és a következőkkel zárul: „Egyelőre 
nem is sejtem, mikor leszünk utazásra alkalmas állapotban. Ildát 
szeretettel üdvözlöm. Hálás köszönettel és tisztelettel

Weöres Sándor”
A költőházaspár érkezésére, mondanom sem kell, írók, költők 

szerkesztők válogatott csapata gyülekezett a Fórum Könyvkiadó



főszerkesztői irodájában. Amint azonban Sanyi a bemutatkozások 
során hozzám érkezett, ezt kérdezte: „Hol van Ilda? Mikor látha
tom a gyermeket? Miért nincs itt: Nem lehetne mindjárt idehívni?”

Nem lehetett, de délután már találkozhatott vele családi környe
zetben.

Feledhetetlen délutánt töltöttünk együtt szép, meghitt, valóban 
családias légkörben, s csakhamar arról is meggyőződhettem, hogy 
Sanyika, ha jól érzi magát, akkor fütyül mindenféle protokollra. A 
késő délutáni órákban ugyanis egyik vezető költőnknél népes társa
ság várta őket vendégségbe. Többször is telefonáltak hozzánk, hogy 
indítsuk már őket, hisz mióta várnak rájuk. Én ezt mindannyiszor 
közöltem Sanyival, de ő mintha nem is hallotta volna. Később már 
értük jöttek kocsival, s bizony még ekkor is igencsak megvárakoz
tatta őket.

Ekkori, első jugoszláviai látogatásuk programja már eleve igen 
zsúfoltnak ígérkezett, de még a tervezettnél is zsúfoltabbnak bizo
nyult. Mindenekelőtt tárgyalni kellett válogatott verseinek kétnyel
vű (magyar-szerbhorvát) kiadásról (amely 1965-ben Preobraženja -  
Átváltozások címen jelent meg a Fórum kiadásában), programba 
kellett iktatni látogatásukat a Nikola Tesla Általános Iskolában és a 
szabadkai tanítóképzőben, de utazásuk végcélja Dubrovnik volt, 
ahova rövid pihenőre mentek.

A másnapi látogatásról így számolt be a Magyar Szó riportere 
Weöres Sándor a Nikola Tesla iskolában szalagcím alatt:

„A könyvhónap legszebb ajándéka -  jegyezte meg az egyik gye
rek kifelé jövet a teremből. Weöres Sándor, az ismert magyar költő 
és felesége, akik tegnap délelőtt a községi tanügyi tanács meghívá
sára látogattak az iskolába, valóban feledhetetlen élményt nyújtot
tak az irodalom kedvelőinek.

A rövid műsorban két Weöres-verset magyarul, majd kettőt 
szerb fordításban olvastak fel a gyerekek. Utána az iskola énekkara 
előadta a költő egyik megzenésített versét. A dalok (sic!) szerzője 
Juhász Ilda, az iskola hetedikes tanulója.

A költő megköszönte a meleg fogadtatást. Először hallotta ver
seit szerb fordításban és megzenésítve, majd kérdések pergőtüzébe 
került. A költő és felesége mosolyogva, szívesen válaszolt.

A beszélgetés végén az önképzőkör tagjai ajándékot és virágot 
adtak át kedves vendégeiknek.”



A fentiekből is látszik, hogy Weöres Sándorról ekkor még bi
zony nem valami sokat tudtunk ezen a tájon, népszerűsége csak 
ezután kezdődött. Lám, az újságíró-riporter sem tudta, hogy a kis 
alkalmi „zeneszerző” előtt olyan óriások jártak, mint Kodály, aki 
épp a Száncsengőt is már réges-régen megzenésítette. Sanyi pedig 
volt olyan tapintatos, hogy meghagyott bennünket boldog tudatlan
ságunkban.

Másnap, amikor Németh P. István főszerkesztőnél a szabadkai 
utazást terveztük, Sanyi(ka) a következő kérdéssel-kéréssel lepett 
meg bennünket: „Hogyan juthatnánk el Bogyániba? Mi szeretnénk 
megnézni Žefarović 18. századi szerb festő csodálatos freskóit az 
ottani kolostortemplomban”. Főszerkesztőmmel kérdőn néztünk 
egymásra, mert sem Bogyániról, sem Žefarović falfestményeiről 
mindeddig egyáltalán sémit sem tudtunk. Sanyi viszont még azt is 
tudta, hogy itt van az nem messze, Bácspalánkán túl, Bács közelében. 
Mondta pedig ezt nekünk Újvidéken élőknek az alig két napja Buda
pestről érkezett vendég, aki életében először járt ezen a vidéken.

Úgy tíz-tizenegy óra lehetett, amikor a vállalat szolgálati autói -  
volt vagy négy-öt -  már rég úton voltak, s így a főszerkesztő a 
könyvterjesztési osztály egyik alkalmazottját (későbbi igazgatóját, 
Tót Bagi Lajost) kérte meg, hogy fuvarozzon el bennünket Bogyáni
ba. Aszfaltút akkor még csak Palánkáig volt, s így onnan igencsak 
zötyögtetett bennünket a kis Fiat 750-es.

Kicsiny falu Bogyáni, kicsiny a temploma is, de fal- és mennye
zetfestményei valóban csodálatosak. A templom melletti kolostor
ban megkerestem a fiatal kalugyert, s bekonferáltam neki a vendé
geket: a szomszédos Magyarország egyik legnagyobb élő költője és 
szintén költő felesége kívánja megtekinteni a templomot és a fres
kókat. Szinte megilletődött, nagy megtiszteltetésnek vette a látoga
tást és az érdeklődést, s igen készségesen magyarázta el, mit ábrá
zolnak a freskók, hogy kell róluk folyamatosan „leolvasni” a bibliai 
történetet, azaz a jelenetsort; mesélt a freskók keletkezéséről, Žefa- 
roviéról stb. Weörösék nagy figyelemmel hallgatták, és számos kér
dést intéztek a kalugyerhez, akinek ez láthatóan nagyon imponált, 
hisz nem voltak ott gyakoriak a látogatók, hát még ilyen tekintélyes 
külföldiek. Mindezt el is mondta a kolostor fogadószobájában, aho
vá beinvitált bennünket egy jó török kávéra, amihez természetesen 
hozzátartozik a pálinka és a szlatko is.



Még Bogyáni felé autózva megállapodtunk, hogy a történelmi 
Bácson nem lehet csak úgy átkocsikázni, megállás nélkül. Termé
szetesen megtekintettük a törökök által lerombolt, Rákóczi hadai 
által felgyújtott vár falmaradványait, majd a falu központjában a 
ferences kolostort, egykori szeretetházat. így már alkonyaikor ér
tünk Palánkára. Mivel a történelmi és művészeti emlékek oltárán 
feláldoztuk az ebédet, immár tovább nem halogattuk az étkezést. A 
Duna-parti halászcsárdánál állapodtunk meg, s miután megrendel
tük a vacsorát, jelentkeztem Pistának, a főszerkesztőmnek, sejtetve, 
hogy a programhoz képest jókora késésben vagyunk, de nagyon 
éhesek is! Pista már ekkor nagyon megijedt, mert a költőházaspár 
aznapi programjában szerepelt még egy találkozó: ismerkedés Sin
kó Ervin professzorral és feleségével. A főszerkesztő nagy nyoma
tékkai emlékeztetett a megbeszélt időpontra. Végül abban állapod
tunk meg, hogy ő majd igyekszik szóval tartani Sinkóékat, én pedig 
nagyon sürgessem Weöröséket.

A találkozó megbeszélt színhelye a Putnik Szálló étterme volt, 
és Sinkóék meg Pista barátom természetesen ott is voltak a megbe
szélt időpontban. Ám Palánkán a lassú kiszolgálás, a kitűnő vacso
ra, az italok és a nap élményeiről folytatott izgalmas beszélgetés 
mellett volt itt még egy késleltető, vendégmarasztaló tényező: a 
szerb népzene! Ezt egy remek bácskai tamburazenekar szolgáltatta, 
s tudvalevő, hogy e zenészek énekelnek is. Sándornak pedig, mint 
kiderült, éppen ez a zene volt egyik „gyengéje”. Erről még lesz szó a 
továbbiakban. Hiába sürgetett Pista telefonon az indulásra még 
néhányszor, a szállóba, Sinkóék már, halálra sértve, rég hazamen
tek. Ez igazán csak Pista barátomnak volt kellemetlen, mert nekem 
az volt a benyomásom, hogy Weörösék egyáltalán nem sajnálták, 
hogy a találkozó elmaradt, még az sem érdekelte őket, hogy Sinkó
ék netán megsértődtek.

A következő utunk, már másnap Szabadkára vezetett, de nagy- 
nagy kerülővel: vágigjártuk a Tisza mentét -  Becse, Zenta, Kanizsa

találkoztunk Koncz István költővel, Sanyi költészete nagy tisz
telőjével. Amint azonban ilyenkor történni szokott, nehezen indult, 
haladt előre a beszélgetés, mikorra pedig valahogy kialakult volna, 
már indulnunk kellett tovább.

Kanizsáról Palics felé közeledve, Sanyi megkérdezte: megállhat- 
nánk-e itt néhány percre? Most nagy, kényelmes és gyors vállalati



kocsival utaztunk, hivatásos sofőr vezetett, s így e kitérőnek nem 
volt akadálya. Amint a főbejárattól a tó felé sétáltunk a nagy fák 
szegélyezte nyílegyenes sétányon, Weörösék meghatottan kérdez
ték: ugye, itt sétálhatott Kosztolányi is?! Ezután már csak Kosztolá
nyiról, az ő ifjúkorának palicsi emlékeiről, hangulatáról beszéltünk, 
s ha lehet sétával áhítatot, tiszteletet kifejezni -  s lehet! - , akkor ez 
a séta valóban tisztelgés volt a nagy előd előtt. Még a következő 
órák is Kosztolányi bűvöletében teltek el. Megkerestük szülőháza 
helyét, a gimnáziumot, ahol első irodalmi csatáit vívta, s első sikere
it aratta a kamasz költő.

Utunk a Teréz-templom felé vezetett (a tanítóképző ekkor a 
hajdani jogi kar épületében volt), s így útba esett a templom előtti 
park szélén álló -  második világháborús emlékmű. Sanyika szinte 
pillantásra sem igen méltatta a monumentális szoboregyüttest, csak 
úgy elhaladtában vetette oda: „Patetikus giccs!” Jobban érdekelte 
őket a hatalmas barokk stílusú templom, melyet belülről is látni 
kívántak, s egy röpke imára térdre is ereszkedtek odabenn.

A tanítóképzőben rendezett irodalmi est Weöres Sándor és Ká
rolyi Amy első félig-meddig nyilvános fellépése volt Jugoszláviában. 
Azért félig-meddig, mert ugye hasonlóra már az újvidéki iskolában 
is sor került, de ott csak kisdiákok, néhány tanár és újságírók voltak 
jelen, Szabadkára viszont egy kisebb Weöres-hívő különítmény ér
kezett Újvidékről, élén Pap Józseffel, a Híd főszerkesztőjével; utá
nunk jött Kanizsáról Koncz István, de eljöttek szabadkai írók és 
újságírók is.

Az író-olvasó találkozó közönségének nagyobb része csak most 
ismerkedett a vendégek költészetével, s bár a diákok láthatóan 
„készültek”, kérdéseik szinte kizárólag a műfordító Weöreshöz 
szóltak. Afelől kérdezték, hogy hány nyelven beszél, s hányról for
dít. A válasz lényege ez volt: vagy tízszer annyi nyelvről fordít, amint 
ahányat ért és beszél; ezután beszélt a műfordítás technikájáról, 
türelmesen elmagyarázta, mi a nyersfordítás, hogyan ismerkedik 
meg az eredeti vers formai elemeivel, ritmusával, zeneiségével, 
majd ezekkel a szavakkal fejezte be fejtegetését: „Én valójában nem 
műfordító, hanem stilizátor vagyok.”

Mint már említettem, Weöresék e látogatásának -  nem is csak 
apropója, de -  valódi indítéka is válogatott verseinek kétnyelvű 
kiadása volt.



E kötettel a Fórum a Magyar irodalom szerbhorvát fordításban 
című sorozatát folytatta, amelyben -  mint már említettem -  Ady, 
József Attila és Radnóti kétnyelvű kötetei stb. jelentek meg. Ezért 
hangzott így a Magyar Szó újságírójának, Vukovics Gézának a 
költőhöz intézett első kérdése:

-  Hogyan tetszik a sorozat meg az eddig szerbhorvát nyelven bemu
tatott költők -  Ady, József Attila, Radnóti Miklós -  társasága?

-  Tetszik, remélem, folytatódik -  válaszolta Weöres -, s helyet 
kap Illyés, Babits, Juhász Ferenc, Kosztolányi... Olyan vállalkozás 
ez, amelyről példát vehetnek bárhol a világon.

Ezután műfordítói munkásságáról és terveiről kérdezte a ripor
ter:

-  Nagy feladatot vállaltam -  kezdte válaszát a költő -, azt, hogy 
átfogó világirodalmi antológiát készítsek, mely korok, népek költé
szetét ölelné fel. Öt-hat talán tíz évre való munka ez, de ösztökél az 
a tudat, hogy az anyag fele már megvan. A válogatás talán tízkötetes 
lesz, de ez majd csak később derül ki. Mindenesetre helyet kapnak 
az ókor úgynevezett klasszikus meg nem klasszikus népei, a termé
szeti népek, értem ezalatt az afrikai, ausztráliai költőket, továbbá az 
úgynevezett régi, félreeső népek költészetét, továbbá sorra kerül
nek a germán népek, a román meg szláv népek poétái, az ind, a kínai 
meg japán költők, végül külön kötetet kap a finnugor költészet.

(Igazán kár, hogy e monumentális terv csak terv maradt.)
A saját költői terveiről ezt mondta:
-  Eddig több ezer verset közzé tettem, de úgy látom, jobb lett 

volna megszűrni az anyagot. Ezentúl csak a legjavát adom. Ha majd 
összegyűlik úgy két-három kötetre való anyag, abból kiválogatok 
egy kötetre valót. Meggyőződésem ugyanis, hogy a legtömörebben 
fejezték ki magukat, akik egész életükben száz verset jelentettek 
meg vagy még annyit sem.

Riportot készített a költővel az Újvidéki Rádió újságírója, 
Aladics János is, aki szintén a műfordító Weöreshez intézte első 
kérdését.

-  Tervben van, hogy folytatom megkezdett Momčilo Nastasi- 
jevié-fordításomat. Nagyon szeretem ezt a különös, tömör, nehéz 
költészetet. Nastasijevićet, azt hiszem, sem a saját hazájában, sem a 
világon még igazán nem ismerték föl. Szerintem a XX. század egyik 
legnagyobb költője, s ezt talán maguk a honfitársak sem tudják.



Vukovics Géza úgy tudta, s azt írta, hogy Weöres kétnyelvű 
verseskönyve (1964-ben) még „az év végéig megjelenik”. Ahogy ez 
már kiadóknál szokásos, csak a következő évben jelent meg. „Ke
resztlevele” szerint anyagát a Hallgatás tornya és a Tűzkút (1957, 
1964), valamint a költő által rendelkezésre bocsátott kéziratokból 
válogatta Ács Károly, fordította -  ugyancsak Ács Károly nyersfordí
tásait felhasználva -  Iván V. Lalié költő. A kötet élén Weöres 
Sándor Pozdrav (Köszöntés) című vallomása áll Umesto predgovora 
(Előszó helyett) alcímmel -  csak szerbhorvátul, míg a verseket ere
detiben és átköltve párhuzamosan közli a kötet. A szöveg alatt az
1963-as évszám áll, ami arra enged következtetni, hogy a költő 
ebből az alkalomból írta, mert magyarul majd csak Egybegyűjtött 
írásaiban jelenik meg 1970-ben.

Mit is kívánt előrebocsátani a költő a verseivel most első ízben 
találkozó szerbhorvát olvasónak, hogyan vallott saját költészetéről 
és költészete utóéletéről?

„A negyven évnél hamarább érkező III. évezrednek küldöm 
könyvemet, nem sejtve, meddig őrzi meg és kedvére való-e, de 
bizakodva, hogy rácáfol a Menschendammerung [az ember alkonya] 
próféciára; és remélve, hogy nem pesszimizmust és nihilizmust lát 
ez írásokban, inkább kacag a spirituszcsempészen, amit a szellemi 
szesztilalomnak már véget ért időszakában űztem, s ugyanazzal a 
derűvel néz vissza öreg szemembe, mint én előre az ő kedves fiatal 
szemébe.”

„Nem áhítok sikert és dicsőséget a jelentől, még kevésbé a 
jövőtől. A költők úgy gondolnak az utókorra, mint csalhatatlan 
isteni ítélőszékre; pedig taknyos csecsemő, örüljön, ha kicserélem a 
vizes pelenkáját, nekem ne osztogasson babért. Birkózzék velem, 
mint kisgyerek az apjával, és a birkózásban erősödjek. Mihelyt szá
mára elfogadható leszek, szabályokat és gátakat farag belőlem: még 
síromban is azokkal tartok, akik nem tisztelik rám fogott vagy való
di rigolyáimat, bátran túllépnek a bearanyozott hülyén, olyan kez
demények és tetők felé, amilyenekről én nem is álmodhatok.”

♦

Lengyel Balázs írja költőnkről, párhuzamban állítva őt a nagy 
tekintélyű és megfellebbezhetetlen kritikussal, Gyulai Pállal: „Gyulai



Pál egész életében nem mondott olyan megsemmisítő kritikát, mint 
Weöres Sándor tud egyetlen mondatban, halkan, szelíden, örök 
érvénnyel”. Két ilyen megnyilatkozása nekem is kitörölhetetlenül 
az emlékezetembe vésődött. Egy alkalommal, költő hívei körében, 
a szabad versről folyt a vita, és Sanyika azt fejtegette, hogy szabad 
verset írni, formát bontani csak az tud s annak szabad, aki nagymes
tere a formának. Egyik költőnk ezt magára vette, s így védekezett:

-  Tudok én szonettet is írni.
-  Nem látom a szabad verseiden! -  csattant Sanyika válasza.
Más alkalommal egy másik költőnk mindenáron valamilyen elis

merő szavakat próbált kierőszakolni Sanyiból, de az sehogy sem 
akart elhangzani. A költő unszolására, már-már provokálására, Sa
nyi türelmét vesztve, csak ennyit mondott:

-  Értsd meg, barátom, ki kell rúgni a ház oldalát! Nem fogsz te 
igazán nagy verset írni, míg ki nem rúgod a ház oldalát!

1964-ben, mint láttuk, Weöres Sándort Jugoszláviában még in
kább csak mint műfordítót és gyermekversek költőjét ismerték. 
Népszerűsége azonban az évek folyamán örvendetesen megnöveke
dett. 1970-ben az újvidéki és a budapesti rádió közös műsorának 
nyilvános felvételén lépett fel az „M” stúdióban. Verseit budapesti 
és hazai élművészek mondták, Fehér Ferenc pedig a következőkép
pen számolt be a nagy sikerű irodalmi estről:

„Tíz-tizenkét évvel ezelőtt a Hallgatás tornyának egy-két ritka 
kincset képező példányával volt még csak jelen irodalmi életünk 
mindennapjaiban Weöres Sándor; az akkor induló fiatal jugoszlá
viai magyar költők nem egyike ezekből másolgatta füzetébe és ol
dotta magába a Weöres-versek hasonlíthatatlan, kábító nyelvi és 
képi varázsát, majd kisiskolásaink olvasókönyveibe, gyermeklapjai
ba kaptak tártajtós bebocsátást a Bóbita-versek tündéri, játékos 
sorai... Az évek során aztán könyvesboltjainkba is eljutottak a költő 
újabb kötetei; az Egybegyűjtött írások igazi könyvsikert jelentett, a 
kedd esti szerzői est pedig végérvényesen megmutatta: milyen sok 
értő, lelkes híve, barátja van ennek a költészetnek a jugoszláviai 
magyar olvasók körében. Bízvást alkalmazhatjuk ezt a megjelölést, 
hiszen más vajdasági városokból érkezett vendégeket, elsősorban 
diákokat, pedagógusokat is láthattunk az »M« stúdió széksoraiban”.

A családi kapcsolatok is nagyjából ez ideig, 1970-ig álltak fenn. 
A kis „zeneszerző” ugyan nem folytatta a zeneszerzést, de éppen



1970-ben Weöres Sándor verseinek zeneisége címen írta meg gimná
ziumi érettségi dolgozatát, s ehhez megszerezte -  talán magától 
„öreg költő barátjától” -  annak 1939-ben írt és Pécsett megvédett 
doktori értekezését, melynek címe: A  vers születése / Meditáció és 
vallomás.

A későbbiekben Weöresök már csak könyveikkel üzentek ne
künk, ám ezek az üzenetek mindig különleges visszhangot váltottak 
ki családunkban.

3. A ZILAHY-FOGALOMRÓL 
(ZILAHY JUGOSZLÁVIÁBAN)

Zilahy Lajossal, egyelőre ugyan csak a nevével szabadkai gimna
zista koromban, 1939-ben vagy 1940-ben talákoztam először, a Ha
lálos tavasz filmváltozatának soha nem látott sikere révén. Ez a 
Jugoszláviában is országos siker ma már szinte elképzelhetetlen. A 
mozik pénztáránál hetekig sorban álltak belépőért, a kávéházak, 
cukrászdák ajtaján reggeltől estig áradt az utcára az „Ez volt a 
veszted, mind a kettőnk veszte” hanglemezről, természetesen.

Még azokban a háború előtti és alatti években Zilahynak több 
regényét is olvastam, de a háború végeztével, ez a Zilahy-láz alább
hagyott. Amikor azonban 1964-ben a Fórum Könyvkiadóban föl
merült a Szórakoztató könyvek sorozat elindítása, javaslatomra ez 
A  lélek kialszikkaX történt meg. Emlékszem rá, hogy így érveltem: e 
regényében az író valójában már 1932-ben a mai sorsát írta meg: a 
kivándorolni kényszerült, de helyét többé soha sehol meg nem lelő 
ember sorsát.

Időközben természetesen olvastam azArarátol is. Mint itt akko
riban szinte mindenki, hisz ez volt az első Zilahy-mű a háború után. 
1952-ben jelent meg szerbül és magyarul is az újvidéki Testvériség- 
Egység kiadó gondozásában.

Az emlékezetes filmsiker után ezzel kezdődött a regényíró Zi
lahy ugyancsak páratlan sikersorozata Jugoszláviában. A már emlí
tett szerbül megjelent Magyar irodalomtörténetben közölt bibliog
ráfia szerint Zilahy művei 1924 és 1973 között 96-szor jelentek meg; 
legtöbbször, 23-szor a Halálos tavasz. E bibliográfia „második he



lyezettje”, a sokáig verhetetlennek hitt Jókai, mindössze 35 egység
gel szerepel. Valamennyi jelentősebb, ismertebb műve több kiadást 
ért meg Zágrábban, Belgrádban, Újvidéken, Szarajevóban és Rije- 
kában (Fiúmé). Nincsennek itt adatok az esetleges szlovén és make
dón nyelvű kiadásokról, noha alig hihető, hogy e nyelveken egyszer 
sem jelent meg. Emellett magyar eredetiben hét könyve jelent meg 
ezalatt.

Ez volt az egyik, bár nem egyetlen indítéka annak, hogy élete 
utolsó egy-másfél évtizedét jobbára itt töltötte, Újvidéken és Belg
rádban. Vagyont érő pénzösszeg gyűlt össze a tiszteletdíjakból a 
jugoszláv szerzői jogvédőnél. Nem véletlenül foglalkozott az itteni 
letelepedés gondolatával, hisz e pénzből bőven futotta volna telek- 
vásárlásra és házépítésre is. Ennek ellenére az író hihetetlenül sze
rényen élt, sőt pesti rokonai szerint egyenesen zsugori volt. Egyik 
sógornője panaszolta, hogy ha meghívta őket (többször is) Újvidék
re, vállalta ugyan az ellátásukat, de költőpénzt csak a hazautazásuk 
reggelén adott nekik, s így kapkodva, lóhalálában kellett elkölteni- 
ük. Pedig mennyivel okosabban költhették volna el, ha idejében 
megkapják! A regénytrilógia tiszteletdíja is tekintélyes összeg volt 
akkor Magyarországon: több, mint 400 000 Ft. Ám ebből sem adott 
a rokonságának egyetlen fillért sem. „Ha egyszer kinyitod azt a 
zsákot -  mondogatta - , akkor egyhamar kiürül”, amikor meg 1974 
decemberében szerb fordítója, Sonja Perovié véletlenül megtudta, 
hogy súlyos beteg, több napja nem hagyta el a város legolcsóbb 
szállodájában a szobáját, ahol maga főzőcskézett egy rezsón, kide
rült, hogy 150 dinár volt nála, holott a jogvédőnél több tízmilliója 
rothadt.

Első ízben azArarát megjelenése kapcsán, az ötvenes évek ele
jén látogatott Jugoszláviába, közelebbről Újvidékre kiadója, a Test
vériség-Egység meghívására. Első benyomásaiból aligha sejthette, 
hogy később oly jól érzi majd itt magát. Mivel a belgrádi röptéren 
nem várta senki, a JAT buszával a városba, onnan meg távolsági 
busszal Újvidékre indult. Mint később mesélte, bizony nem kis 
szorongással kelt útra mintegy tízévi amerikai tartózkodás után egy 
„szocialista” országba. Tudta ugyan, hogy Jugoszlávia nem „lágeror
szág”, de csak kommunista a rendszere, s ki tudja, milyen a kapcso
lata, kivált a rendőrségnek az ÁVH-val. Az újvidéki könyvkiadó 
azonban kocsit küldött eléje Belgrádba, csakhogy az Tomcsányi



László műszaki szerkesztővel elkésett. Mit is tehettek volna, Tom- 
csányiék nyomába szegődtek az autóbusznak, és Stara Pazován utol 
is érték. A magas termetű, sötét esőkabátban utazó műszaki szer
kesztő Pazován fölpattant az éppen tovább indulni készülő buszra, 
és jó hangosan megkérdezte: „Itt van Zilahy Lajos?” -  „Bennem 
meghűlt a vér -  mesélte Zilahy itt van az ÁVH!” Tomcsányi 
természetesen egyhamar eloszlatta az író félelmét, s ő ezután nyu
godtan járt-kelt, utazgatott Jugoszláviában mindhaláláig.

Ma már nem tudnám megmondani, mikor találkoztam először 
személyesen Zilahy Lajossal, de 1965. július 15-én egész biztosan, 
mert erről a Magyar Szó tudósított. Barcelonából érkezett az író 
Újvidékre, s azóta tudom, hogy a szerbhorvát nyelvterületen kívül 
még a spanyolon volt igen népszerű, s ez -  hangsúlyozta többször -  
óriási dolog, mert e nyelvterület, ugye, Dél-Amerika nagy részét is 
magába foglalja. Később is többször ingázott a Barcelona-Belgrád- 
Újvidék útvonalon. Ezúttal a Dukayak -  végleges magyar címe csak 
jóval később született meg -  spanyol kiadását hozta magával. A 
könyv luxus kivitelű volt: bibliapapíron, csaknem kétezer oldalon, 
egyetlen kötetben, vászonkötésben és egy formás kartondobozban. 
Ekkor nálunk már megjelent a Halálos tavasz, A  lélek kialszik, s épp 
előkészületben volt a Két fogoly, persze, magyarul. Érdekes, de ezút
tal nem a trilógia magyar kiadásáról tárgyaltunk, hanem arról, hogy 
a Fórum Nyomda bérmunkában nyomja ki -  angolul! Egy ekkori
ban írt levele szerint ezt így képzelte el: „Az első 1000 példány 
költségeit nekem kell fedeznem. Ebből legalább 500 példány fog 
menni ingyen az angol nyelvterület kritikusainak. Ha csoda törté
nik, és Heinemann eladja a megmaradt 500 példányt, mibe kerül a 
Fórumnál a második, harmadik, negyedik et cetera ezer példány”. 
Ekkor hallottam először, de nem utoljára az író itt „befagyott” 
dinárjairól. Állandó gondja volt, hogyan menthetné ki, illetőleg 
hogyan konvertálhatná azt nyugati kemény valutára. A nyilvánvaló 
nosztalgia mellett ez vezette a nagy kudarccal végződött filmgyár
tásra is, a Halálos tavasz ismételt megfilmesítésére jugoszláv-spa- 
nyol koprodukcióban. Ezzel már a befagyott Ft-jait is szerette volna 
kimenteni. A film stúdiómunkálatait ugyanis a budapesti Hunniá
ban akarta elvégeztetni. Igen ám, de kiderült, hogy nyugati állam
polgár Magyarországon csak kemény valutával fizethet mindenféle 
szolgáltatást. Joggal méltatlankodott az író, mondván: „Hát hogy



van ez? Ha nekem fizetnek, akkor magyar író vagyok? Ha meg 
nekem kell fizetnem, akkor amerikai?!” Bizony így volt.

Az angol nyelvű Dukayakból semmi sem lett, de lett a magyar 
nyelvűből.

Ennek előkészületeiről többször szó esett magyarországi tárgya
lásainkon, főleg a KF-ben, majd a Magvető Könyvkiadóban is. Kar
dos György igazgató érdeklődést mutatott a trilógia közös kiadása 
iránt, s ebben az ügyben hamarosan Újvidékre látogatott, ahol ek
kor Zilahy is tartózkodott. Miután a két kiadó és a szerző elvileg 
megállapodott a közös kiadásban, s abban is, hogy a Magvető ma
gyarországi terjesztésre 40 000 példányt rendel a kiadványból, Kar
dos a következő kérdéssel fordult Zilahyhoz: „Elfogadod-e a tiszte
letdíjat forintban?” -  „Én magyar író voltam, vagyok, s az maradok 
halálomig. Tehát elfogadom” -  hangzott az író válasza. De volt egy 
kikötése az írónak is. Mivel húsz évig nem jelenhetett meg otthon, 
már nem is igen tudnak róla, ha meg tudnak, mindenféle pletykákat, 
hogy már évekkel előbb meghalt, élete végén szegény ember volt, 
pincérkedett, hogy a koreai háborúban esett el amerikai katonaként 
stb. Ezért a trilógiának előszóval kell megjelennie, s azt e sorok 
írója „jegyezze”.

Naiv és hiszékeny lévén, úgy értettem, hogy nekem kell megír
nom. S vállaltam. Hogy Zilahy hogy értette ezt, nem tudhatom, de 
később úgy alakult, hogy nekem jórészt valóban csak „jegyeznem” 
kellett volna az általa megírt szöveget. Ebből lett is később bonyo
dalom.

A kiadó ezalatt nem tétlenkedett, hanem igen nagy propagandát 
fejtett ki az író és a könyv népszerűsítésére, előfizetést is hirdetett, 
amely a vártnál is nagyobb sikert hozott. 1967 februárjában pedig 
épp itt tartózkodott az író, s ezt az alkalmat felhasználtuk arra, hogy 
megrendezzük a találkozását olvasóival: 7-én Újvidéken a rádió 
„M” stúdiójában, Szabadkán pedig a Népkörben. A Magyar Szó ezt 
így harangozta be: „A jeles író nagy elfoglaltsága ellenére is szakít 
időt arra, hogy találkozzon jugoszláviai tisztelői és olvasói egy ré
szével... Az irodalmi est alkalmából mindkét helyen Juhász Géza, a 
Fórum Könyvkiadó szerkesztője mond bevezetőt... Az irodalmi es
ten rögtönzött könyvvásárt is rendeznek Zilahy nálunk megjelent 
műveiből (Halálos tavasz; A  lélek kialszik; Két fogoly). A vásárlók 
kívánságára a szerző dedikálja könyveit.”



Újvidéken is zsúfolásig megtelt az „M” stúdió nézőtere, itt is 
igen sokan kértek aláírást a most vagy korábban vásárolt könyvük
be, de az igazi nagy siker Szabadkán volt. A Magyar Szó az alábbi 
vastag betűs cím alatt számolt be az író-olvasó találkozóról: „Hét- 
százan voltak Zilahy Lajos előadásán a szabadkai Népkörben”. Itt 
nem is hirdettük az est utánra a dedikálást, mert „a Népkör ve
zetősége vendégül látta az írót s a Fórum képviselőit”. (Ott volt a 
Magvető igazgatója is.) „Február 9-én -  olvasható még a napilap 
beszámolójában -  Matija Sedlak, a községi szkupstina elnöke és 
Balla László képviselő... szűk körű fogadást rendezett Zilahy Lajos 
tiszteletére. Délután az olvasók kérésére az író dedikált”. Hogyan 
fért mindez bele a másnapai programba, ma már el sem tudom 
képzelni. Arra viszont igen jól emlékszem, hogy a Népkör előtt 
embertömeg várt bennünket, s mindenkinek a kezében, a hóna alatt 
öt-hat-nyolc-tíz könyv! Elhozták persze a régebbi kiadású Zilahy- 
könyveket is. Hogy végül is sorra került-e mindenki... talán, csak 
arra emlékszem, hogy lóhalálában vittük az írót a délutáni vonatra, 
mert épp Belgrádba utazott. Lajos bácsi egyszerre volt boldog a 
hódoló tömeg láttán, de ijedt is, hogy végére járhat-e dolgának. 
Többször beleállt a görcs a kezébe.

A trilógiát eredetileg 1967 karácsonyára ígértük az előfi
zetőknek, de a megjelenés egyre csak késett, mert bizony kis ada
gokban érkeztek New Yorkból a Bíbor évszázad és a Dühödt angyal 
most magyarra fordított oldalai, gépiratai. A  Könyvbarátok Híradó
jában ezért kénytelen voltam „elnézést” [kérni] az olvasótól” (1967. 
XII. 5.) „Ahogy napról napra távolodunk a Dukay család beígért 
megjelenési időpontjától, úgy válnak mind gyakoribbá a türelmet
len és méltatlankodó hangok a megjelenés elhúzódása miatt. A 
Fórum szerkesztősége teljesen megérti a türelmetlenkedőket, külö
nösen az előfizetőket, akik a fáradságot és az anyagi áldozatot is 
vállalták, csakhogy e régóta izgalommal és érdeklődéssel várt művet 
mindenképpen megszerezzék. Az előfizetők és általában az olvasók 
iránti felelősség kötelez bennünket arra, hogy a késedelem okát és 
magyarázatát megadjuk”. Megadtam.

Minthogy az író is itt tartózkodott, azonnal a nyakára küldtem a 
napilap újságíróját, hogy kérjen magyarázatot tőle magától is az 
általam leírtak alátámasztására: „A Dukay-trilógia 1700 oldal, an
gol nyelven írtam (csak mintegy a felét -  J. G.), s a fordítás nagy



nehézségeket okoz. Hosszú évek után most jelenek meg újra ma
gyarul (illetőleg Magyarországon -  J. G.), és felelősséget érzek min
den leírt magyar szóval szemben... amit most végzek, az több, mint 
fordítás”. Egy másik nyilatkozatában szinte ezt a gondolatmenetet 
folytatva, ezt mondta: „A magyar olvasónak többet és itt-ott keve
sebbet kell mondanom, mint az amerikaiaknak és más idegen nyel- 
vűeknek”; ismét máskor ezt is hozzátette: „írni pennával is nehéz, 
vándorbottal még nehezebb. írónak nem tinta a vére, hanem az 
anyanyelve... Bármilyen szépek is a francia, spanyol, német, 
szerbhorvát vagy akár a japán fordítások, az már nem én vagyok. 
Az anyanyelv ízét, fényét, zenéjét nem álmodhatom bele mondata
imba.”

*

E nyilatkozatok, melyek reklámfogásnak is megfeleltek -  bár 
ilyesmi akkor meg se fordult a fejemben -  még csak fokozták a 
könyv iránti érdeklődést. Ekkor már a trilógia középső része -  Az 
Ararát, a Krisztina és a király és a Zia, a II. kötetként -  Rézmetszet 
alkonyat lett a címe -  kinyomva és bekötve állt a Fórum Nyomdá
ban. A Century in Scarlet - Bíbor évszázad című első kötet gépirata 
magyarra (vissza-) fordítva lassan, hetenként szintén folyamatosan 
érkezett, s igen csekély szerkesztői, sajtó alá rendezési megmunká
lás, átgépelés után továbbítottam a nyomdába, szedésre.

A „bajok” a The Angry Angel -  Dühödt angyallal kezdődtek s 
körülötte is tetőztek. A magyar cenzúra és az író szándéka fényévnyi 
távolságra volt egymástól, sokszor lehetetlennek látszott ezek kö
zött megtalálni valamiféle kompromisszumot. Végül is, ha felemás 
eredménnyel is, de sikerült. Akkor úgy találtam, hogy ezt a harma
dik kötetet az a Zilahy írta, aki „a nyilasok, sőt a jobboldali hazafiak” 
feljelentésére az FBI (államközi rendőrség) és az Integration Office 
(bevándorlási hivatal) évekig tartó vizsgálata alatt „volt mint kom
munista”, ami azt eredményezte, hogy „az amerikai kiadók fekete 
listájára került”; az a Zilahy, akinek jó barátja, Sík Endre washing
toni nagykövet „egyik budapesti útján magával vitte útleveleinket, 
hogy meghosszabbíttassa. Útleveleinket sohasem kaptam vissza. 
Nincs szándékomban önéletrajzot írni, de ha írnék, húszéves szám
űzetésemről csak ennyit írnék: Nem én hagytam el a hazámat, a 
hazám hagyott el engem”. (1968. VII. 19-ei levél)



E sorokból már sejthető, hogy>í Dukay család című regénynek is 
megvan (írva) a regénye, hogy Sinkó-parafrázissal éljek. A rövidség 
kedvéért azonban ezt megkísérlem Zilahy hozzám intézett levelei
nek szemelvényeivel helyettesíteni.

Előre kell bocsátanom, hogy a szöveggondozás során a Fórum 
és a Magvető (e sorok írója és Szalai Sándor, a Magvető irodalmi 
vezetője) minden fontosabb kérdésben egyeztette álláspontját, 
de mivel a kiadvány a Fórum Nyomdában készült, s gyakorlatilag 
a szerkesztés is itt történt, az egész levelezést a Fórum folytatta, 
tehát én.

Kezdetben úgy látszott, nem is lesz itt különösebb gond, hisz az 
író szinte szabad kezet adott a „törlések”, „változtatások” dolgában:

„Magam is alig hiszem, hogy ennyi akadály után mégis sikerült 
befejeznem ezt a nehéz munkát, s nagyon várom megnyugtató sora
idat, hogy a kézirat hiánytalanul a kezedben van.

Ami a szükséges változtatásokat illeti, főként a húzásokat, meg
ismétlem, hogy a végső szó a tietek és a Magvetőé, még akkor is, ha 
nem értek Veletek egyet.

Nagyon jónak tartom azt a változtatásodat, hogy a Lenin-fiúk 
kihagyásával a »minden idők szadista terroristáihoz«hasonlítsuk a 
fehér tisztek gyilkosságait. Viszont nem értek egyet Veled abban, 
hogy »semmi esetre sem tehetünk egyenlőségi jelent forradalmi és 
ellenforradalmi erők között«, amint írod. Tudniillik, a kutya ott van 
elásva, hogy mi a forradalom és mi az ellenforradalom, ez meghatá
rozás, megítélés kérdése. Ha Lafayette forradalmár volt, akkor mi 
volt Roberspierre, ha Károlyi..., akkor Kun Béla, ha Rákosi..., ak
kor Nagy Imre és így tovább. Szerencsére ez olyan történelmi 
szőrszálhasogatás, ami nem tartozik ránk...

Ha a jugoszláv vagy német kiadás alapján ellenőrződ a küldött 
kéziratot, láthatod, hogy az utolsó, 21. fejezetet csak a magyar ki
adás részére és most írtam, ami enyhíti Ursi kivégzésének keserű 
ízét, anélkül, hogy történelemhamisítást követnénk el... Ismétlem: 
az fog történni bizonyos részek kihagyása vagy elhallgatása kérdésé
ben, amit a Fórum és Magvető jónak gondol, ellenvetéseimet vegyé
tek úgy, mint amikkel a kiadó érdekét kívánom szolgálni”. (1968. 
jan. 25.)

Ismétlem, úgy látszott, hogy a szerkesztés könnyű feladat lesz, de 
bizony nagyon nehéznek bizonyult. Egyrészt a munka előrehaladá



sával sokasodtak a változtatásra szoruló részek, s ezekkel egyenes 
arányban szaporodtak az író ellenvetései, sőt tiltakozásai is. Nagy 
nehézséget jelentett az óriási földrajzi távolság is -  érdekes, hogy 
épp a legfontosabb időszakban sosem volt itt Zilahy -  és a posta 
bosszantó lassúsága. S e távolság miatt nem is gondolhattam arra, 
hogy a Magvetővel egyeztetett, szedésre előkészített gépiratokat 
elküldjem New Yorkba, s onnan visszavárjam. így az előfizetőknek 
tett már újabb ígéretemet sem tudtam teljesíteni: 1968 első negye
dére ígértem a trilógia megjelenését, de csak a másodikban sikerült 
eljuttatni a terjesztőhöz.

Az idővel folyó versenyfutásban, levelek, táviratok, telefonbe
szélgetések követték, keresztezték egymást (a New York -  Újvidék 
reláción!), közben az írónak valóban nem volt pontos képe a kézira
tában eszközölt változtatásokról, amint maga írta, sötétben tapoga- 
tódzott. Ilyen lelkiállapotáról tanúskodik alábbi tiltakozása és már- 
már kétségbeesett javaslata is:

„Tegnapi hosszú telefonbeszélgetésünk után feleslegesnek tar
tom, hogy perirat hangú hosszú levelem érveit megismételjem. 
Most már ne arról legyen szó, hogy egymást vádoljuk, hanem arról, 
hogy miképpen tudjuk a trilógiába fektetett nagy anyagi és szellemi 
erőfeszítésünket megmenteni...” „Tegnap telefonon azt mondtam: 
»Ha a Magvető és köztem nem szakad meg a levelezés és a megvál
tozott cenzúra miatt bizonyos szövegrészek nehézségeiről kapok 
értesítést, készen voltam a megoldással: befejezni a regényt a 18. 
fejezettel, az ostrom szörnyű napjainak leírásával, aztán a Barlang 
felszabadításával, amikor Marja megpillantja a közeledő csónakban 
az első szovjet tiszteket, felismeri Makszim Narokovot, és a torká
hoz szorított kézzel zokogva kiáltja: Da zdravsztvujet Krasznaja 
ArmijaL.«”

E megoldás szerint a regény 1945 februárjában fejeződik be, egy 
történelmi pillanat gyönyörű magaslatán. Nincs semmi szó a »fel
szabadító« vagy »megszálló« szovjet csapatok dicséretéről vagy bí
rálatáról, nincs összeesküvés, nincs tárgyalás, nincs ítélet, nincs hó
hér, elmaradnak azok a fejezetek, amiknek szövegén szerző és kiadó 
reménytelenül próbálkozik, hogy »a káposzta is megmaradjon, a 
kecske is jóllakjék«. Ursi Mihály sorsát illetően a regényt a teljesen 
politikamentes 21. fejezet mondja el, amely ebben a megoldásban a 
20. és utolsó fejezet lesz.: Ursi Mihály nem követi feleségét és



egyetlen gyermekét Amerikába -  a regény utolsó szava ennek a 
drámai éjszakának szívtépő búcsúzása”. (1968. július 30-ai levél) 

Erre a megoldásra ekkor már nem lehetett visszatérni, hisz a 
trilógia harmadik kötete is csaknem teljesen kész volt. Később 
azonban ennek a Zilahy-javaslatnak rendkívül nagy jelentősége lett. 
Ma már nehezen tudnám megmondani, honnan vettem a bátorsá
got, sőt a vakmerőséget -  hazardírozást is mondhatnék -, hogy ki 
mertem nyomtatni és be mertem köttetni összesen 127 500 db 
könyvet (A Dukayak 1-3, 42 409 példány, csaknem 120 szerzői ív 
terjedelem!) abban a szent meggyőződésben, hogy ha Lajos bátyám 
a végleges szöveget elolvassa, helyben fogja hagyni „változtatásai
mat”. Más kérdés volt természetesen a magyar exportra készült 
40 000 (120 000 db) példány. Valami alapja azért mégiscsak volt az 
én bátorságomnak és magabiztosságomnak: az íróval kialakult sze
mélyes barátság, az író szándékának és felfogásának ismerete, nem 
utolsósorban pedig a Két fogoly sajtó alá rendezése, szerkesztése 
során szerzett gazdag tapasztalatom.

Időközben azonban még ilyen levelek érkeztek, majd táviratok: 
„Én tehát nem vádolok senkit Budapesten, de ugyanakkor meg kell 

értenetek, hogy a jelen helyzetben semmi körülmények között nem 
nyugodhatok bele abba, hogy leveleimre nem válaszolva, parancsural
mi módszerrel befejezett tények elé állítsanak.

Hogy Jugoszláviában milyen fülszöveggel jelenik meg a trilógia, 
tiltakozásommal nincs szándékomban semmiféle nehézséget vagy 
kiadást okozni a Fórumnak, de arra kérlek, levelem vétele után: 

táviratilag közöljétek velem, volt-e eredménye annak a mostani 
kérésemnek, hogy Magyarországra ne szállítsatok addig, amíg a jogi 
és szerzői alapkérdések tisztázva nincsenek. Most nem megyek bele 
részletekbe, de azt, hogy csak most értesülök arról, hogy Kurdiból 
börtönőr lett, ami szerencsétlensége a drámai szerkezetnek... telje
sen sötétségben vagyok ezen a ponton... nem tudom, ki írta át és 
hogyan a regény végét... mindezek olyan kérdések, amiknek csak 
egyetlen megoldása van: elhalasztani a trilógia megjelenését szeptem
berre, s részemről áldozatok árán is elkerülni azt, hogy szerződés 
nélkül így döntsenek egy szerző legfontosabb jogaiban”. (1968. júli
us 19.)

Természetes, hogy az első kész példányokat, szinte kitépve a 
könyvkötők kezéből, azonnal elküldettem az író címére, s vártam a



válaszát. Ehelyett még július 28-án is ilyen távirat érkezett: „Szö
vegváltoztatás szerzői jóváhagyás és szerződés nélkül Szovjetunió
ban is jogtalan. Dühödt angyal terjesztése ellen tiltakozom, befeje
zett tények súlyosbítják a helyzetet, hétfőn jugoszláv idő szerint déli 
órákban telefonálok. Levél útban. Zilahy” Augusztus 1-jén a követ
kező távirat érkezett: „Remélve, hogy a megoldást megtaláltam a 
Fórum károsodása nélkül, tanácslom terjesztését megállítani. Levél 
útban. Zilahy”.

Sehogy nem értettem, hogy-hogy nem kapta még kézhez az író a 
már hetekkel előbb postára adott könyveket. Rövid nyomozás után 
kiderült: a vállalat külkereskedelmi osztálya, takarékossági okok
ból (!) hajópostára adta fel a küldeményt! Azon nyomban feladat
tam egy újabb komplettet repülőpostára.

Mindezeket a tiltakozásokat, tiltásokat nem lehetett eltitkolni a 
társkiadó Magvető és a Kultúra, valamint a KF előtt. Számukra ez 
jobbkor nem is jöhetett volna, hisz 1968 augusztusában voltunk, a 
„csehszlovákiai események” idején, amikor enyhén szólva nem ked
veztek a politikai körülmények annak, hogy húsz éve Amerikában 
élő magyar író újra megjelenjen otthon. A Fórum számára viszont a 
legyártott, de eladhatatlan óriási könyvmennyiség valóságos anyagi 
összeomlást jelentett volna. (Ekkor a pénzügyileg teljesen önálló 
dolgozói közösség összesen 8 tagot számlált!)

Sürgősen Pestre utaztam, tarsolyomban dossziényi Zilahy-levél- 
lel, melyekben számtalanszor elmondta: a végső szó a mienk. Mind
ez elég keveset nyomott a latban a többi levél, főleg az újabb távira
tok ellenében. A Magvető igazgatói irodájában tárgyaltunk, s az 
igazgatón kívül ott volt a Kultúra és a KF felelős vezetője is, frontot 
alkotva egyma^am ellen. De vannak csodák. Felberreg a telefon, 
engem keres Újvidékről a titkárom, Takács Antal, s a következő 
táviratot diktálja: „Trilógia végre megérkezett, nagy meglepetésem
re félreértések sorozata felesleges izgalmakat okozott, tiltakozáso
mat visszavonom, nyomdai munka remek, lektori kifogásaim nem 
súlyosak, telefonáljatok Magvetőéknek, levél útban. Zilahy”. (1968. 
aug. 6.)

Egyik percről a másikra tehát teljesen megváltozott a tárgyaló 
(ellen)felek pozíciója. Nem volt akadálya a legyártott könyvek le
szállításának. Ez meg is történt, az ellenértékét is felvehette vállala
tunk, hisz hitellevélre történt a szállítás, s amint a könyvet szállító



vagon átlépte az országhatárt, a Fórum fölvehette a pénzt -  zöld 
dollárban a Nemzeti Bankban.

A táviratban jelzett levél (aug. 5-ei dátummal) hazaérkezésem 
után néhány nappal megérkezett. Csak a legfontosabb részleteit 
idézem:

„Nem folytatom »megpróbáltatásomat«. De utólag megértitek, 
hogy több évi keserves munkám (angolból visszafordítani önma
gam) a huszonegy évi száműzetésem után Magyarországon ismét 
könyv alakban megjelenni, de nem úgy, ahogy elképzeltem, hanem 
nullás géppel, igen nullás géppel rövidre nyírva, megcsonkítva je
lenni meg, hiszen a csehszlovák események miatt a cenzúra olyan 
érzékeny lett, hogy még Rajk László kivégzésének októberi dátu
mát is túl közelinek tartotta Ursi novemberi tárgyalásához... kivég
zéséhez? ... A Fórum levelei nem voltak világosak, és én a Rajk-ha- 
sonlóság miatt elveszve láttam regényem utolsó sorait, hogy Ursi 
Mihályt újra eltemetik, mint Raj kot, s ez a hasonlóság sokkal na
gyobb, mint a jeges vagy havas eső azonossága, ami részemről telje
sen szándéktalan volt. Értsétek meg tehát kétségbeesésem okát, 
teljesen sötétben maradtam, s szerzői jogaim legdurvább megsérté
sét láttam abban, hogy mint a sztálini pártvonal szolgája jelenjek 
meg magyar nyelven.

Ma, hétfőn reggel -  9 órakor jött a levélhordó -  megint nem volt 
hírem tőletek, holott a július 20-án feladott távirat azt mondta: 
levél útban. De a levél 10 nap óta még mindig útban volt. És ekkor, 
11 óra tájban a csomaghordó postával végre, végre megérkezett a 
TRILÓGIA.

Egymás után értek a legnagyobb meglepetések.
1. Egy Forum-levél arról értesített, hogy a TRILÓGIA mint a 

Fórum és a Magvető közös kiadása fog megjelenni. Szűkebb baráti 
körökben, ha nem is világszenzáció, de beszédtéma lett a hazámba 
való visszatérésem, ha egyelőre csak szellemi formában is”... A 
TRILÓGIA kötetein csak ez áll: Fórum Könyvkiadó. Semmi más.

2. Második meglepetésem volt: a fülszöveg. A nekem megkül
dött kéziratot üresnek és szinte szándékosnak találtam olyan érte
lemben, ahogy a Magvető kiadása (úgy gondoltam) elhallgatja, hogy 
a regény már tucatnyi nyelven megjelent, még japánul is, s a magyar 
olvasó előtt úgy tűnteti fel a TRILÓGLÁ-t, mintha most jelenne 
meg először, magyarul...



Most, hogy késő éjjel gépelem ezt a hosszú levelet, arra gondo
lok, van-e értelm e ennek a hosszú filippikának, amikor a 
TRILÓGIA megérkezése óta a félreértések 90 percentje eloszlott? 
Csak annyiban van értelme, hogy nemcsak előttetek, de a Magvető 
előtt is érthetővé tegyem értelmetlenné vált távirataimat és levelei
met.

Engedjétek meg, hogy baráti kebletekre borulva zokogjam el 
szemrehányásaimat. Miért hagytatok abban a hiszemben két hóna
pig, hogy a sérelmes fülszöveg fog megjelenni?

»Reszkető kézzel«bontom fel a csomagot, először^ dühödt an
gyali ragadom meg. Mi ez? Ez egy új fülszöveg! Elolvasom, csak 
ennyit kértem, de miért, miért, miért nem közöltétek velem? ... 
aztán jön a második nagy meglepetésem: a TRILÓGIA kiadásához 
semmi köze a Magvetőnek. Ezt a fontos tényt sem közöltétek.

És végül jött a legnagyobb meglepetésem.
Ezt külön kell megmagyaráznom.
A Forum-Magvető (Juhász) tárgyalás eredményeként Rajk 

László kivégzésének dátum-közelsége miatt Ursi kivégzését 1948- 
ra tettétek. De miután teljesen el voltam zárva a »gyomlálás« mun
kájától -  a Magvető ajánlott leveleimet sem kapta meg arra 
kellett gondolnom, hogy ha már a cenzúrátok ennyire érzékeny a 
történelmi kivégzések felé is, akkor a regény utolsó fejezete, utolsó 
mondatai áldozatul estek a »gyomlálásnak« felnyitom a könyvet... 
mi ez? jól látok?... Ott van az utolsó fejezet! Pedig ezek az utolsó 
szavak szinte kiabálva hasonlítanak a Rajk-tragédiához... Ursit 
ugyanúgy rehabilitálják... s a mártírok sorsáról szólva!

»... de az ilyen sírok mindig megnyílnak. Előbb vagy utóbb meg
nyílnak -  és különös fényt árasztanak, amit a shakespeare-i szó 
Jack-o-lantern néven ismer. Amely néha meglibben a mocsarak, 
lápok, ingoványok és orgoványok felett.«

Uramisten! ... Hisz ez fenyegető kiáltás a szabadságért és min
den terror ellen...

Tegnap azt álmodtam, hogy e sírok megnyitása miatt mind a 
négyünket, engem, Juhász Gézát, Farkas Nándort, Kardos Györ
gyöt felakasztottak, s aztán mindnyájunkat négyfelé vágva az ország 
négy táján szegeztek ki bennünket elrettentő például...

Már nem tudok komolyan gondolni arra, ami történt. A na
gyobb bajon túl vagyunk, de még most sem látok tisztán... dacára a



börtönőrre heréit Kurdi Jóskának... az itteni lapok még mindig nem 
látják tisztán a gyomlálási rendszer méreteit. Terjeszthető-e a 
TRILÓGIA Magyarországon?”

(Két megjegyzés. 1. Nem tudom, milyen szöveget vélhetett az író 
oly sérelmes, „üres” fülszövegnek, hisz csak egyetlenegyet fogalmaz
tam, amely végül meg is jelent a borítón. 2. A trilógia természetesen 
Forum-Magvető közös kiadásként jelent meg, de mutált kolofon
nal: a Jugoszláviában forgalmazott könyvek Fórum-, a Magyaror
szágra exportált példányok pedig Magvető-emblémával.)

Bevallom, hogy e levél vételekor, a siker feletti nagy-nagy öröm, 
a hosszú szorongás utáni nagy megkönnyebbülés közepette szinte 
oda se figyeltem a zárómondatra: „Terjeszthető-e a trilógia Magyar- 
országon?”

Két dátumnál egy pillanatra meg kell állni. Zilahy távirata aug.
6-án érkezett, tehát a Magvetőnél folyó tárgyalások napján, vagy 
egy nappal előbb, amikor már útban voltam Budapest felé, s akkor
7-én tárgyaltunk, Kardos György viszont, a Magvető igazgatója au
gusztus 10-ei dátummal, többek közt, a következőket írta Zilahy- 
nak:

„1. Letiltó táviratodat megkaptam, bár rossz volt a címzése...
2. Táviratod után azonnal leállíttattam a magyarországi terjesz

tést. Egyetlen példány sem került könyvesboltba és így tehát eladás
ra sem. Ez a letiltás mindaddig érvényben marad, amíg másképp 
nem intézkedsz...

Viszont teljesen érthetetlen volt számunkra, hogy nézeteltéré
sek lehetnek a szöveg miatt. A Fórum munkatársai többször is 
hangoztatták, hogy minden szövegprobléma veled egyetértésben 
oldódott meg. Még valamit nem tudtam. Nem tudhattam, hogy 
levonatot nem láttál...

Azonnal felhívtam Újvidéket, felvilágosítást kértem, közölték, 
valóban nem láttál levonatot, de a gyakori terjedelmes levelezés 
minden vitás kérdést tartalmazott, és végül is minden szövegproblé
mában megegyezés született...

Tájékoztatásodra és megnyugtatásodra közlöm: mindaddig, 
amíg a szöveget nem hagytad jóvá, amíg a szerződést nem írtad alá, 
egyetlen példány könyvüzletbe nem kerülhet, egyetlen példányt el
adni nem szabad. Ezen álláspontunk annak ellenére másíthatatlan, 
hogy mi a Fórumnak -  döntésedtől függetlenül -  számláját kiegyen



lítjük, és így sokmillió devizaforintunk fekszik ebben a vállalkozás
ban. Tanulság számunkra mindössze annyi, hogy más országon és 
más kiadón keresztül többé nem vállalkozunk ilyen horderejű, fo
rintértékű vállalkozás lebonyolítására. Meggyőződésünk szerint, ha 
a kapcsolatunk közvetlen lett volna és nem áttételes, sok félreértést 
és bonyodalmat elkerülhettünk volna. A jövőben erre a közvetlen 
kapcsolatra és lebonyolítási móduszra fogunk törekedni, hiszen 
szeretnénk megállapodni veled más műveid magyarországi megje
lentetéséről is.”

Mivel magyarázható vajon egy ilyen levél három nappal azután, 
hogy a Magvető igazgatója is szóról szóra ismerte a távirat szövegét: 
„tiltakozásomat visszavonom... telefonáljatok Magvetőéknek...”

Szinte biztos vagyok benne, hogy szegény Kardos György ekkor 
már tudta, hogy a nemzetközi helyzet, a cenzúra „szigorodása” miatt 
a könyveket -  bár kénytelen átvenni, kifizetni -  forgalomba nem 
bocsáthatja. Itt próbálja kimenteni magát azért is, hogy Zilahy leve
leire hónapokig nem válaszolt (panaszolta ezt az író is). A levél 
ugyanis így kezdődik: „Több hónapos betegség után csak rövid ideje 
tértem vissza munkámhoz... Isten tudja, távirattal miért igen, levél
lel viszont miért nem találtak meg?!” (A levelet, azaz fotókópiáját 
az író küldte el nekem, s ez olvasható rajta kézírásával: „Másolat. 
Magvető Zilahyhoz.”)

Bizony nem volt terjeszthető. Annak ellenére, hogy az imprimá- 
lás, tehát a nyomás engedélyezése a két kiadó közös eljárása volt. 
Tudtuk, hogy a (szerzőnek és a Fórumnak) kifizetett, de raktáron 
heverő könyvmennyiség magyar ügyfeleinknek súlyos anyagi és er
kölcsi tehertétel. A későbbi tárgyalásaink során a KF-ben, úgy „na
pirenden kívül” mindannyiszor szóba került a trilógia, s rám 
kérdőn-kérőn nézve kérdezték: mit lehetne tenni? Egyszer magam
mal vittem Zilahy 1968. július 30-ai levelét, melyben kétségbeesésé
ben azt javasolta, fejeződjön be a regény a 18. fejezettel, s akkor 
nincs felszabadító, sem megszálló stb. íme, hivatkozzanak erre, 
kezdjenek levelezésbe a szerzővel. így is történt. Ám e megoldásnak 
az volt az ára, hogy a harmadik kötetből ki kellett tépniük a 18. 
fejezet utáni részeket, majd a megrövidített 19. fejezet után követ
kezett huszadikként Ursi és Zia búcsúja, huszonegyedikként a 18. 
fejezet második része, a felszabadulás. Kimaradt viszont a követ
kező négy év története, hisz a könyv 1945-ben fejeződik be. Ezért a



18 fejezettől át kellett szedniük a szöveget, visszailleszteniük az 
Újvidéken készült fedőlapba, s rákerült az itteni fülszöveg, benne a 
következő mondat is „így most a Dukayak története 1814-től 1948- 
ig tart”. Hogy az olvasók mit gondoltak? Sajtóhibára gyanakodtak?

így lett s van ,4 Dukay családnak két változata. S történt mindez 
1968-ban, s az akkori nemzetközi viszonyokra emlékezve, az olvasó 
akár meg is érti a magyar (kultúr)politika akkori óvatosságát. De... 
1982-ben a budapesti Szépirodalmi Könyvkiadó újra kiadta a A 
Dukay családot. A kiadó igazgatóhelyettese Újvidékre utazott, tisz
tázni, hogy milyen kiadói jogokat ruházott át az író a Fórum Könyv
kiadóra. A megbeszélésen való részvételre engem is felkértek, noha 
már hét éve elhagytam a Forumot. Valóban volt egy ilyen tárgyú 
írásos nyilatkozata az írónak a Fórum birtokában, de a kiadó ehhez 
a jogához nem ragaszkodott, még ahhoz sem, hogy itt készüljön az 
újabb kiadás, és a Fórum exportálja Magyarországra. Hogy miért, 
máig sem tudom. De ha már jelen voltam, megragadtam az alkal
mat, s javasoltam a Szépirodalmi képviselőjének, hogy állítsák hely
re A dühödt angyal Zilahy által is lelkesen jóváhagyott teljes szöve
gét. Át is adtam a saját példányomat, melyet soha nem kaptam 
vissza. A Dukay család viszont 1982-ben is éppolyan csonkán jelent 
meg Magyarországon, mint 1968-ban.

*

A  Dukay családnak tehát két változata van könyvforgalomban. 
De a trilógiához két előszó is készült, ám ezek egyike sem látott 
nyomdafestéket.

Amint már említettem, még a Forum-Magvető közös kiadásról 
folytatott első tárgyaláson kötötte ki az író, hogy a mű előszóval 
jelenjen meg, s azt én „jegyezzem”.

Ha nehéznek, s amint kiderült, lehetetlennek bizonyult olyan 
regényszöveget kialakítani, amely mindhárom érdekelt fél (szerző 
és két kiadó, sőt, feltehetőleg negyedikként a KF főcenzori hivatal) 
számára megfelelő lett volna, még nehezebbnek s ugyancsak lehe
tetlennek bizonyult olyan előszó összeállítása, amely e feleknek 
megfelelt volna.

A szerző itt-tartózkodásai alkalmából is sok szó esett köztünk az 
előszóról, de leveleiben is több ízben foglalkozott vele. Egy dátum 
nélküli, de bizonyosan 1967-ben kelt levelében többek közt ezt írta:



„Már beszéltünk arról, hogy A  kiadó előszava tárgyilagos hangú 
lesz, a kedvezőtlen kritikákat is megemlítve a világsajtóban. A hang 
nem akadémikus értekezés lesz, hanem adatközlés, itt-ott hiteles 
anekdotával... Jó az amerikai rendszernek az a fajtája, hogy a kriti
kák táviratstílusban közlik a szerző életrajzát; hol mikor született, 
milyen családból stb., néha irodalmi és magánéleti bukásait (botrá
nyos válóper vagy más ballépés) is megemlítve.

Valami ilyenre gondolok én is, mert az előszavak szokványos 
»értekezéseit«mindenki unja. De erről már beszéltünk. Indítványa
im »take it or leave it« -  fogadd el, vagy dobd el.”

1967 vége felé, amikor már kezemben voltak a regénykézirat 
utolsó betűi is, a szerkesztés pedig a vége felé közeledett, egyszerre 
igen sürgős lett az előszó. A szövegnek ugyanis még meg kellett 
járnia az Újvidék-New York és az Újvidék-Budapest közötti utat 
(idegesítően lassú postán!), s annak értelemszerűen az első kötet 
élére kellett kerülnie. Tehát, a nyomást addig nem lehetett befejez
ni, kivált a kötést elkezdeni, míg az előszó kérdése nem tisztázódik.

Az előszónak szánt Megszépítő tükör című írásom 1968 elején 
készült el, s elküldtem Magvetőéknek és Zilahynak. Elsőnek Buda
pestről érkezett válasz: a szöveget elfogadták, csupán egy-két egé
szen apró kifogásuk volt, melyeket kész voltam kiigazítani. Zilahy 
viszont 1968. február 19-ei levelében többek közt ezt írta:

„Jó és szorgalmas munkát végeztél az előszónak szánt szép írá
soddal. A »take it or leave it«megegyezésünk alapján itt küldöm 
szerény és szerénytelen megjegyzéseimet:

1. Címnek ezt ajánlom:y4z író és művei.
A Megszépítő tükörnek nem örülnék. Dali máglyahalála, Ursi 

Mihály akasztófája, a félkegyelmű Rere, a homoszexuális Johy, vagy 
ahogy a szép és finom Zia, természetes nemi éhségében, lefekszik a 
potrohos, izzadt olasz vámőrnek, és még sok részlet alig nevezhető 
megszépítő tükörnek, amelynek édeskés ízét érzem, s ha mint a 
tanulmány címe szerepel, a trilógia hitelének aláértékelését érzem 
benne. Ez a megállapítás fedheti valamelyik ifjúkori munkámat, de 
semmi esetre sem a trilógiát, hiszen amerikai kritikusaim között is 
nem egy használta ezt a szót marred, sőt az egyik így: This mirror is 
marred, ami annyit jelent: ez a tükör el van homályosítva (sőt, 
elpiszkolva, elrepedve) olyan jelenetekkel, mint a barlangkutató 
ifjú Helmut önfertőzése, a huszártisztek bordélyházi dorbézolása,



amikor az asztalra fektetett meztelen kurvák »szeméremrészét«- 
használták gyertyatartónak, vagy Dupi gróf, akinek egyszerre két 
nemibaja volt.

2. A másik nagy kifogásom önmagamat vádolja. Nem küldtem el 
idejében a külföldi (sőt világ-) sajtó kritikáit. Pedig a trilógia utolsó 
két kötetét már Amerikában, angolul írtam, magyar kritika csak az 
Aratóiról jelent meg.

Mellékelten küldöm a külföldi kritikák összefoglalását. Ne ijedj 
meg, hogy az idézetek között néhány angol vagy francia mondat is 
van, ami emeli az idézet hitelét, ugyanakkor néhány budapesti fo
lyóiratból azt látom, hogy a mai olvasó szereti eredetiben az idéze
teket, akkor is, ha csak félig érti meg.”

Az első küldeményben még csak a Megszépítő tükör „újragépelt 
első két oldala” érkezett, s alatta a következő megjegyzés: a szöve
gen „inkább csak ténybeli tévedéseket” javítottam. Mikor azonban 
az Aratóihoz még 1947-ben írt előszóval együtt 21 oldal terjedelmű 
kézirat egésze megérkezett, világossá vált, hogy ez egy egészen más, 
új szöveg, valójában Zilahy írása önmagáról. Egy pillanatra sem 
volt kétséges, hogy e szöveg alá, amelyről a legfelületesebb stílus
kritika is könnyűszerrel megállapíthatja, hogy túlnyomó része az író 
fogalmazása, nem írhatom oda a nevem. Ezt én nem „jegyezhetem”.

Mi is volt az alapvető elvi különbség? Zilahy szerint „jó és 
szorgalmas munkát” végeztem. Áttekintettem az életpályát, az élet
művet, elősoroltam az egymásnak homlokegyenest ellentmondó ér
tékítéleteket (Schöpflin Aladár -  Bóka László), írásművészetére 
pedig Osváth Béla jellemzését találtam a magaméhoz legközelebb 
állónak: „mindenkinél jobban fejezte ki a középosztály érzés- és 
gondolatvilágát, megejtően fogalmazta meg illúzióit, s mindezt 
mértéktartó szentimentalizmussal szőtte át. Örömmel nézett min
denki a Zilahy tartotta megszépítő tükörbe, hiszen tiszta erkölcsű, 
nemes gondolkodású emberek néztek vissza belőle, akik fenséges 
erővel viselik el a magyar tragédiát, s akik a nehézségek ellenére is 
könnyes-derűs bizakodással tekintenek a jövőbe”. (Innen a tanul
mány címe).

Zilahy lényegében -  ha nem egészében! -  elfogadta a szövege
met, éppen csak hogy jelentősen kibővítette -  10-ből 21 gépelt oldal 
lett (volna). A bővítések nagyobbrészt „hiteles anekdoták” lettek 
volna, és a műveiről Nyugaton, főleg Amerikában megjelenő mélta



tások. Pl. A két fogolyról: „meglepően hasonlít Tolsztoj, a nagy 
orosz író módszeréhez”; Tolsztoj Háború és békéjéhez”; egy antoló
giában megjelent novellájáról („Mikor halt meg Kovács János”), 
„Csehov fölé merném emelni” stb.

Igaz, elküldte Zilahy nekem e cikkek fénymásolatát, magyar 
fordítását is, de nemhogy a cikkek szerzőjét, de még az újságot sem 
nevezte meg, ahol megjelentek. Az írások stílusából, hangvételéből 
arra kellett következtetnem, hogy valójában nem is kritikákkal, 
hanem afféle kiadói reklámszövegekkel van dolgom. Ezeket nem 
voltam hajlandó az általam „jegyzett” szövegbe beépíteni, amely az 
író megítélése szerint bizonyára „akadémikus értekezés”-sé sikere
dett.

Természetesen sok munkám veszett kárba, mivelhogy e tanul
mányom nem jelent meg, de nem ezt sajnálom legjobban. Azt, hogy 
az agg írónak e szívszorító sorai a haza iránti nosztalgiáról szintén 
közöletlenek maradtak. Az általa átírt s általam jegyzendő előszó 
ugyanis e szavakkal zárult volna:

„És nemrégen, közel negyed századdal az óvóhelyen gyertya 
mellett írt előszó után, egy újságíró kérdésére, hogy szándékozik-e 
régi hazájába visszatérni, a hetvenhét éves Zilahy Lajos azt felel
te:

Visszamegyek! De már nem új életet kezdeni, hanem életet 
befejezni. Régi hazája nyitott ajtókkal várja elszakadt fiát”.

A szöveg alatt ez állt volna: „Növi Sad, 1968 április. Juhász 
Géza”

Miután a Fórum és a Magvető könyvkiadók vezetői abban álla
podtak meg, hogy vagy az általuk már elfogadott Megszépítő tükör 
jelenik meg előszóként A Dukay család élén, vagy nem lesz előszó, 
az íróval való levelezést Farkas Nándor, a Fórum vezérigazgatója 
vette át, s választás elé állította Zilahyt, aki így válaszolt:

„Ami az Előszó kérdését illeti, teljesen egyetértek azzal az indít
vánnyal, hogy hagyjuk el. A feladat nagyobbnak bizonyult, mint 
eleinte látszott. Azt is belátom, hogy (miután elégtételadással zárult 
le sajtóperem náci támadóim ellen, akik szerint író sem vagyok) 
talán mégis fel kellett mutatnom menetjegyemet és útlevelemet a 
világirodalomban, bár egy Randolphe Churchill, Róbert Sherwood 
vagy Upton Sinclair, bármilyen nagy nevek ideát, a magyar olvasó



nak semmit sem mondanak, legfeljebb üres hencegésnek hatnak az 
Előszóban.”

Már A Dukay család közös kiadása körüli első megbeszélések 
alapján teljesen egyértelmű volt, hogy ennek valójában Zilahy vég
leges hazatérését, hazatelepülését kell szolgálnia, sőt eredményez
nie. Szóba került ez már az első (Zilahy-Forum-Magvető) három
oldali tárgyaláson is. Nem sokkal ezt követően azonban Kardos 
György, köztudottan Aczél György közeli barátja, Major Tamással, 
a Nemzeti Színház igazgatójával, az MSZMP KB-nak a tagjával 
jelent meg Újvidéken. Mint később az írótól megtudtam, közte és a 
színművész között főleg a nyilas uralom idején alakult ki szoros 
barátság, és azonos antifasiszta magatartásuk közelítette őket egy
máshoz. Major most afféle nyomatékül szolgált az Aczél-Kardos- 
féle hazahívó szép üzenet mellett. Egyidejűleg a magyar nagykövet
ség diplomatái, különösen Tóth Elek nagykövet egyetlen találkozá
sunk alkalmával el nem mulasztotta volna, hogy rákérdezzen: sze
rintem hogyan, mivel lehetne Zilahyt a hazatelepülésre rábírni? E 
hazahívő kampányba még Lőrincze Lajos barátom is bekapcsoló
dott. Egyik pesti tartózkodásom alkalmából (honnan tudta, hogy 
ott vagyok, hol lakom, hányas a telefonszámom?) találkozóra hívott 
a Gerbeaud-ba (akkor még Vörösmarty cukrászda). Arra kért, hogy 
ha van rá módom, próbáljam megnyerni Zilahy Lajost, vállalja az 
anyanyelvi konferencia (?) díszelnökségi tagságát. Nem is okvetle
nül fontos személyesen megjelennie, bár nagyon szívesen látnák 
vendégül, de azzal is megelégszenek, ha hozzájárul, hogy a neve a 
konferencia nagy platóján ott legyen a díszelnökség névsorában. 
Ott lesz, mondta, többek közt Illyés Gyula neve is, de említett 
külföldön élő tekintélyes magyarokat is, akik máris eleget tettek a 
szervezők kérésének. A névsort magammal hoztam, a felkérést to
vábbítottam Zilahynak, de válasz nem volt.

Ha nem is erről a felkérésről, de a meg-megismétlődő hazai 
üzenetekről, az író haza nem településéről beszélgettünk egy alka
lommal a Fórum Klubban. Ki tudja, hányadszor mondta ki ekkor 
Lajos bácsi: „Értsd meg! Amíg Nagy Imrét nem rehabilitálják, addig 
én abba az országba nyugodtan, biztonságérzéssel haza nem mehe
tek!” Ezzel előkapta noteszét, kitépett belőle egy lapot, s lázasan 
sietséggel a következő verset írta rá:



Toborzó dal

Akasztófák, akasztófák,
Ilyenekre akasztották 
Aradon a vértanút -  
akasztófák, akasztófák 
Ilyenekre akasztottuk 
Vágyálmunkban Haynaut.

Akasztófák, akasztófák,
Ilyenekre akasztották 
Vitéz Bajcsy Zsilinszkyt,
Akasztófák, akasztófák 
Ilyenekre akasztották 
Nemzetvezér Szálasit

Akasztófák, akasztófák,
Ilyenekre akasztották 
Nagy Imrét és társait 
Akasztófák, akasztófák 
Ilyenekre akasztják majd 
Uramisten jaj de kit?

Újvidék, október 17.1970. Zilahy Lajos (s.k.)
*

Valahogy Zilahy Lajossal is úgy jártam, mint Csuka Zoltánnal, 
hogy élete utolsó szakaszában keveset voltunk együtt. Egy időben 
például Zsilnik Pál építészmérnökkel folytatott intenzív megbeszé
léseket házépítésről (előbb tutajházat tervezett, mellyel a Dunát 
járta volna, később a Duna-parton akart telket venni, ott házat 
építeni, hogy kedvére horgászhasson), aztán újságírókkal járta a 
bácskai, Tisza menti helységeket, át-átrándult „inkognitóban” Ma
gyarországra.

Szinte véletlenül s igen későn értesültem arról, hogy súlyos, sőt 
halálos beteg. Már a kamenicai (kamonci!) szanatóriumban feküdt, 
s valamiért nem érkeztem meglátogatni. Halála hírére azonban 
azonnal nekiültem -  most látom a napilapban -  nekrológot, majd 
búcsúztató beszédet írni. (Az egyik 1974. december 3-án, a másik 
6-án jelent meg.) Ez utóbbi szöveg utolsó sorait gépeltem, amikor



felberregett a telefon. Tomo Ketig, a Vajdasági íróegyesület (elha
lálozás miatt egyúttal a Szerb íróegyesület) elnöke, illetőleg ügyve
zető elnöke keresett: kész-e a beszédem? -  kérdezte. Természete
sen magyarul írtam, hisz valamiféle alkalmi protokoll szerint a 
Testvériség-Egység igazgatója (Zilahy elsőszámú szerb kiadója) 
búcsúztatta volna szerbül, én pedig magyarul. Ketig azonban közöl
te, hogy azonnal futárt küld a szövegért, nála már készenlétben áll a 
fordító, s mire indul a kocsink Belgrádba, ott lesz a beszédem szerb 
fordítása. Valahol fönt vagy még föntebb úgy döntöttek, hogy mivel 
én egyúttal tagja vagyok az írószövetségnek is, nekem Zilahyt a 
vajdasági és a szerb íróegyesület, valamint a Szerb PEN nevében 
kell búcsúztatnom, tehát szerbül. Talán érthető, hogy ekkor kizáró
lag a beszéd szövegére koncentráltam, s addig egyáltalán nem vitt az 
agyam, hogyan fog az festeni Belgrádban.

A belgrádi új temető ravatalozójában ott találtam az özvegyet, 
Piroskát (találkoztunk évekkel korábban az Imbroszi boszorkány 
szabadkai bemutatója után) Sonja Peroviéttyal, Zilahy legterméke
nyebb szerb fordítójával, mindenkori belgrádi vendéglátójával; alig 
érkeztem részvétet nyilvánítani az özvegynek, máris kezdődött a 
hamvasztás előtti gyászszertartás. Másodiknak mondtam el -  szer
bül! -  a beszédemet, s még hatása alatt annak a szörnyű pillanatnak, 
amikor a koporsó alatt egyetlen gombnyomásra megnyílik a „talaj”, 
s elnyeli a mélység szeretett Lajos bátyámat, ott a mindent el
emésztő tűz várja..., kitántorogtam a zsúfolt ravatalozóból. Egyszer
re egy magas, testes férfi állta el az utamat, s bemutatkozott: X.Y. 
orvosprofesszor. Kissé emelt, izgatott hangon a következőket 
mondta: „Ez szégyen, gyalázat! Egy Zilahy Lajos temetésén egy 
Juhász Géza szerbül beszél! Egy nagy, világhírű magyar író temeté
sén egyetlen magyar szó nem hangzott el! Mit gondol, Juhász úr, kik 
töltötték meg ezt a ravatalozót?! Belgrádban élő magyarok, akik 
azért jöttek el, hogy magyar szót halljanak, büszkék legyenek arra, 
hogy ilyen nagy írójuk van. Nagy pofon ez mindnyájunknak, akik itt 
voltunk!”

Mit felelhettem? Hebegtem-habogtam valamit a protokollról? 
Nem tudom, de minden szava egy nagy pofon volt számomra, hisz 
minden szava igaz volt. Lajos bátyám biztosan ugyanezt mondta volna.

*



Mielőtt röviden ismertetném az író elhunyta alkalmából megje
lent és elhangzott méltatásokat, hadd térjek vissza egy korábbi moz
zanatra. Már említettem, hogy A Dukay család, megcsonkítva is, 
csak 1969-ben került terjesztésre Magyarországon. „Bobvos György 
elvtárs tói”, a magyar nagykövetség (sajtó-vagy kultur-) tanácsosától 
megtudtam, hogy a könyvről nem éppen magasztaló kritika jelent 
meg odaát. A tanácsostól 1970. jan. 31-i keltezéssel a következő 
levélkét kaptam: „Tegnapi beszélgetésünkre hivatkozással mellé
kelten megküldöm a Magyar Hírlap 1969. november 27-i számában 
„Egy legenda kialszik. Zilahy Lajos: »A Dukay család I-III.« címmel 
megjelent cikk másolatát.”

„Háromba hajtunk egy papírt -  kezdi cikkét Papp Antal -, egyi
künk a középső hajtásra odarajzolja egy ember (vagy ló, madár, mit 
tudom én) törzsét, a másik játékos pedig a letakart törzshöz talá
lomra fejeket, lábakat remekel. Régi, nagyon leleményes játék, so
kat lehet nevetni rajta. A miniszoknyás kislánynak bajszos férfifeje 
nő, s alul lólábakban végződik. Játéknak, mondom, jó, de irodalom
nak nem. Ilyen furcsa kentaurrá sikeredett Zilahy Lajos A Dukay 
család című másfél ezer oldalas könyve... Első formájában a könyv 
dereka -  a behajtott, letakart papír középső része -  1947-ben jelent 
meg Ararát címen... A Dukay-trilógia első és harmadik részeit -  a 
fejet s a lábakat, melyek sehogy sem illenek a régi törzshöz -  már 
kint írta meg angol nyelven, s onnan fordította vissza anyanyelvére 
... Hát ezzel az angolul írással, ezzel a visszafordítással van baj. Itt a 
lényege annak, hogy A  Dukay család, amely torzónak, töredéknek 
ígéretes volt, így készen még lektűrnek is rossz, mondjuk meg csak, 
kertelés nélkül... Nem arról van szó, hogy ideológiailag ellenséges 
volna (ne mulasszuk el itt gyorsan s világosan kifejezni: Zilahy 
disszidens, de alapjában nincs nekünk vele semmiféle vitánk, becsü
letére legyen mondva, nem állt be a gyalázkodó, ellenünk áskálódó 
csoportok falkáiba); nem arról van szó, hogy az angol nyelven sok 
évvel ezelőtt publikált Dukayiakal valami ilyen okból nem jelentet
tük meg eddig”. S befejezésül: „Lehet, hogy ez a könyv az amerikai 
olvasóknak tetszik; a magyar olvasó azonban, ha a kirakatban újra 
Zilahy nevével találkozik, s a pavlovi reflexszel élvezetes, édes me
sét, színes-szíves lektűrt vár -  csalódni fog. S e csalódást reagáltam 
le a fentiekben. (Fórum -  Magvető. Papp Antal.)



Nem tudom, ki ez a Papp Antal. Nem emlékszem, hogy valaha 
valahol is találkoztam a nevével másutt, mint e primitíven ócsárló, 
hamisító cikk alatt. De ha tudtam volna, kicsoda, megkérdeztem 
volna tőle: kiknek a nevében fogalmaz fejedelmi többesben, így: 
„nincs nekünk vele semmiféle vitánk”; „ellenünk áskálódó csopor
tok”; „A Dukayiakat nem jelentettük meg eddig” stb.

Először is: Zilahy hónapokig szinte gyötört azzal, hogy keressem 
meg az MTA irodalomtörténetének róla szóló szócikkében azt a 
kitételt, miszerint „Jelenleg az Egyesült Államokban él, és ellensé
ges működést fejt ki volt hazája ellen”. így emlékezett erre az író. 
Egyszer nálam, a könyvtáramban található irodalomtörténeteket és 
lexikonokat felforgattuk, de sem a háromkötetes, sem a hatkötetes 
irodalomtörténetben, sem az Irodalmi Lexikonban, sem az Új Ma
gyar Lexikonban az ominózus mondatot nem találtuk. Lajos bácsi 
azonban nem tágított. Ő a mondatot a saját szemével látta, ő azt 
olvasta! Hogy, hogy nem, talán a Fórum könyvtárában, szinte vélet
lenül rálapoztam a Zilahy szócikkre „ugyanabban” az 1962-es ki
adású Új Magyar Lexikonban, amely az én könyvtáramban is meg
van. S láss csodát! Ott találtam a mindeddig hasztalan keresett 
zárómondatot a szócikk végén: „1948-ban külföldre távozott. Az 
USA-ban él, s a Magyar Népköztársasággal szemben ellenséges tevé
kenységet folytat”. Összevetettem a (1962-es!) kiadás keresztlevelét, s 
kiderült, hogy amelyikben benne van a mondat, az a Lexikon 1962. évi 
„Második változatlan továbbnyomása”, az én példányom pedig 1962. 
évi „Harmadik változatlan lenyomata”. (Aláhúzta: J. G.)

Másodszor. Papp Antal, vagy akiknek a megbízásából ezt a cik
ket „elkövette”, sandán alludálva^4 lélek kialszik regényeimre, sze
rették volna, ha a magyarországi olvasó „csalódik a könyvben és 
írójában.” De nem így történt! A könyvet -  képtelenül magas ára 
ellenére is -  valósággal szétkapkodták. Lajos bácsi, aki szintén tar
tott tőle, hogy a mai olvasó őt már elfelejtette, nagy örömmel mu
tatta hű olvasói leveleit, melyek némelyike szinte titokzatos úton- 
módon még Debrecenből is megtalálták Újvidéken. Kinek a csaló
dását „reagálta hát le” Papp Antal?

*

Zilahy műveinek rendkívüli jugoszláviai népszerűsége ismereté
ben érthető, hogy haláláról szinte az egész jugoszláv sajtó beszá



molt, vagy legalább hírt adott róla. Több újság közölte egészében 
vagy kivonatosan a hamvasztás előtti gyászszertartáson elhangzott 
két beszédet (Srboslav Bojoviéét és e sorok írójáét), a belgrádi 
Képes Politika (Ilustrovana politika) pedig két teljes oldalt szentelt 
az írónak halála alkalmából, három fotóval: az első oldalon az író 
arcképe, valamint Karády Katalin és Jávor Pál ismert fotója „a 
Halálos tavasz háború előtti változatában” képaláírással; a második 
oldalon -  az oldal teljes szélességében, kb. az oldal negyedének 
terjedelmében -  felvétel a búcsúztatásról, előtérben az író özvegye 
Sonja Peroviétyal.

Az írás valójában interjú Sonja Peroviétyal, aki számos ismert és 
kevésbé ismert anekdotát mond el az íróról. De visszaemlékezik 
megismerkedésükre is a két világháború között, amikor Zilahy kar
rierje és népszerűsége csúcsán állott. „Nálunk az ilyen népszerűség 
elképzelhetetlen”, mondta, majd Zilahy elbeszélése nyomán szólt az 
író Mihály fiának tragikus haláláról is, ami hosszú időre teljesen 
megbénította Zilahy alkotó erejét. A „Harward egyetlen kitűnő 
diákja” 19 éves korában egy lőgyakorlaton történt balesetnek esett 
áldozatul. Házasságáról és házaséletéről is mesélt: „Köztudott, 
hogy sokéves szerelem fűzte Bajor Gizi pesti színésznőhöz, mégsem 
őt vette feleségül, hanem 38 éves korában a nála 17 évvel fiatalabb 
Bárczi Piroskát, Budapest polgármesterének leányát. Külön alcím 
alatt hangsúlyozza Sonja a világhírű író kivételes szerénységét, s a 
következő sztorival szemlélteti: „Egyszer a JAT kirendeltségében 
voltunk, s a tolóablaknál dolgozó tisztviselőnő nem volt éppen 
szívélyes az íróhoz. Mikor azonban megmondtam neki a jegyet váltó 
utas nevét, felkiáltott: Zilahy Lajos, az író?! -  Erre mindenki odafu
tott a csarnokból, s autogramot kértek tőle.”

A Magyar Szó (1974) december 3-i számában nagy (verzál) betűs 
címben jelentette az író halálát: Zilahy Lajos 1891-1974 (már itt 
készült öregkori fotóval). Az írás bevezetője: „Hosszas betegeske
dés után, december 2-án, a kamenicai Tüdőgondozó Intézetben, 83 
éves korában elhunyt Zilahy Lajos, korunk egyik legnépszerűbb és 
legolvasottabb magyar írója. Ez alatt az én Meghalt a nagy mese
mondó című írásom jelent meg, amelyben mindenekelőtt a Jugo
szláviához és a jugoszláviai magyarokhoz fűződő kapcsolatait emel
tem ki: „Nekünk jugoszláviai magyaroknak külön okunk is van a 
gyászra, hisz az utóbbi két évtizedben mind többet volt közöttünk,



számos barátra tett szert, de többször találkozott híveivel, olvasói
val is, s nem véletlenül foglalkozott az itteni letelepedés gondolatá
val. Legismertebb művei rendre megjelentek magyarul, a szerbhor
vát nyelvű olvasók körében pedig a legolvasottabb külföldi írók 
közé tartozik, s könyvei sorozatban, nagy példányszámban kerülnek 
kiadásra. A jugoszláviai magyar olvasó tehát nemcsak századunk 
jelentős magyar íróját gyászolja benne, hanem közeli nagy barát
ját is”.

A hamvasztásra december 5-én került sor, s a Magyar Szó erről is 
beszámolt már 6-i számában: Belgrádiban elbúcsúztatták Zilahy La
jost címmel, majd ezt írta: „Csütörtökön délután a belgrádi Újte
metőben elbúcsúztatták, majd elhamvasztották Zilahy Lajost, akit 
később Budapesten helyeznek örök nyugalomra. A gyászszertartá
son a hitvesen, Zilahy Piroskán kívül jelen volt a jeles alkotó nagy
számú barátja és tisztelője, a kegyelet jeléül koszorút helyezve el a 
ravatalon. Srboslav Bojović az újvidéki Testvériség-Egység Könyv
kiadó igazgatója vállalata, Juhász Géza, a Fórum Könyvkiadó 
főszerkesztője pedig a Szerbiai és Vajdasági íróegyesület, valamint 
a Szerb PEN-klub nevében vett búcsút Zilahy Lajostól...” Gyászbe
szédemből többek közt ezt is idézi: „Jóllehet a második világégés 
után kivándorolt Amerikába, a tágabb haza, Európa és szülőhazája 
vonzásától sohasem tudott megszabadulni. Nem vitás, hogy ezért 
érezte jól magát Jugoszláviában... Mi nemcsak egy olyan külföldi 
írót búcsúztatunk, akinek műveit több-kevesebb jugoszláviai olvasó 
ismeri, hanem olyan embertől, akit sokan szerettünk, akinek sok 
barátja volt közöttünk, aki otthon érezte magát hazánkban, szerette 
országunkat és népeinket, amelyek ezt hasonló ragaszkodással vi
szonozták. Ez a ragaszkodás és barátság pedig most még szilárdabb 
lett azzal, hogy utolsó napjait is a mi körünkben töltötte.”

A z Élet és Irodalom először 1974. december 7-én I. Z. iniciáléval 
jegyzett cikkében még eléggé fanyalogva ír Zilahyról, bár koránt
sem olyan cinikusan, mint Papp Antal. íme: „Zilahy Lajos volt a 
példátlan sikerű szerző, a két világháború közötti korszak legismer
tebb írója... Politikai vargabetűktől sem mentes, hosszú élete most 
befejeződött. Nyolcvannegyedik esztendejében, az elmúlt vasárnap 
halt meg, Újvidék mellett, Jugoszláviában... Zilahy Lajos ellent
mondásos társadalmi nézetei a harnliitcas évek végétől változtak. 
Korábban a Gömbös Gyula szociális^demagógiáját tükröző Új Szel



lemi Front egyik részvevője volt. Később szembefordult a háború
val... Haza készült; az idén nyáron lapokat böngészett a Széchenyi 
Könyvtárban, visszatelepülési engedélyt kapott Magyarországra”.

Ugyancsak az Élet és Irodalom Bárány Tamás „december 30-án, 
az író ravatalánál” elhangzott beszédét közli 1975. január 4-ei szá
mában. A különbség szemléltetésére talán elegendő lesz a beszéd 
záró passzusát idézni: „Most végre ő is hazatért, én, mi itt állunk a 
hamvai előtt. Egy magyar író hamvai előtt, akinek műve egyenetlen, 
mint minden gazdag írói mű, aki hatvanéves pályája során néha el is 
tévedt, mint csaknem mindenki, akinek hosszú életet fontak a pár- 
kák. Ám az írót csúcsaival mérik, nem lapályaival, az embert pedig 
szándékainak tisztessége teszi, s nem mindig a megvalósult ered
mény. Zilahy Lajos pályája is így tündököl fel most, ravatalától 
visszanézvén rá: kanyargós, de mégis egyenes, mégis célbataláló 
útnak, hiszen mindvégig három megbízható iránytű vezette: írói 
felelősségtudata, népszeretete és csorbíthatatlan magyarsága.

Utolsó búcsút intünk neked, Zilhy Lajos, aki végakaratoddal is 
példáztad, hogy ha élni nem mindenkinek sikerül is idehaza -  nyu
godni mégis mindnyájan itt akarunk, hazai földben”.

Végezetül hadd mondjam el: nem Zilahyn múlott, hogy „már 
nem tudta megérni hazatértét... s hogy helyette csupán a hamvait” 
fogadhatta vissza oly hőnszeretett szülőhazája. A kamenicai szana
tórium felajánlotta, hogy a haldokló írót mentőautóval elszállítják a 
röszkei határátkelőhelyig, ha ott egy magyar mentőautó átveszi. A 
magyar hatóságok ügyintézése késlekedett, s ezért hunyt el Zilahy 
Lajos Kamenicán.

4. A KOVÁCSMŰHELY KINCSEINEK KUTATÓJA 
(ILLYÉS GYULA)

Illyés Gyulával, azaz a nevével szintén diákköri olvasmányaim 
során találkoztam, valamikor a 30-as, 40-es évtized fordulóján. 
Amint már -  valószínűleg többször is -  leírtam, irodalmi és társa
dalmi tájékozódásom, eszmélkedésem a népi írók hatása alatt 
kezdődött. Bevezetőül, mint sokunknak az én nemzedékemből, 
Szabó Dezső Elsodort faluja szolgált, s aztán következett a szociog



ráfia: Kovács Imre, Szabó Zoltán, Féja Géza, Kodolányi János és 
Illyés Gyula. Nyilán a felsorolásból is kitetszik, hogy az Illyéssel való 
ismerkedésem is a Puszták népével kezdődött, s még jó ideig inkább 
a prózaíró, mint a költő Illyést ismertem. Sőt, a versei közül is az 
olyanok álltak hozzám közel, mint a Hősökről beszélek, a Kacsalá
bon forgó vár, a Nem menekülhetsz stb. Jellegzetes, máig fülembe 
csengő hangját egyik rádiószerepléséből jegyeztem meg, amikor
-  50. születésnapján? -  a Menedék című versét mondta el. Még 
harmincéves sem voltam, mégis szinte döbbenettel hallgattam és 
véstem agyamba az elmúlásról szóló mondatait. „Közelebbről” 1961 
vagy 1962 tavaszán láttam és hallottam az azóta már rég lebontott 
Nemzeti Színházban egy Kortárs-mdXméxi.

Mindezek után érthető izgalommal tekintettem a személyes ta
lálkozás elé.

1965 augusztusában Zilahy Lajos éppen Jugoszláviában tartóz
kodott, s Bledből, a PEN világkongresszusáról Belgrádba tartva, 
megállt Újvidéken. A Fórumban nagy-nagy örömmel számolt be 
róla, hogy a kongresszuson 18 év után ismét találkozott régi, meg
hitt barátjával, egykori küzdőtársával, Illyés Gyulával, aki tagja volt 
a magyar kongresszusi küldöttségnek. (E találkozás alkalmából s 
ennek örömére „dedikálta” Illyésnek azt a nevezetes „fehér matróz
sapkát”, amelyben a költő akkoriban oly szívesen és büszkén fény- 
képezkedett. Olvastam ugyan, de sajnos, nem jegyezhettem meg az 
ajándékozó szöveget, amit Zilahy a sapka izzasztójára írt nagy be
tűkkel, s ezek az izzadságtól mind vastagabb vonalakká híztak.)

Zilahy azt is elmondta, hogy másnap (?) „nála” lesznek Illyésék 
Belgrádban, azaz Sonja Peroviénál (mindig így ejtette: Szonnya), 
szerb fordítójánál. A fővárosi filmesek számára vacsorát rendez, s 
arra minket is meghív. Hárman keltünk útra a Fórum képviseleté
ben: Farkas Nándor vezérigazgató, Szerencsés Jóska újságíró (több 
riportot is készített az íróval, köztük azt is, amely a Vorosilov 
marsallal tervezett, de Elmaradt vacsora címmel jelent meg a Ma
gyar Szó bán) és e sorok írója. Már itthon megbeszéltünk, minden 
ékesszólásunkat latba vetjük, hogy az Illyés házaspárt rábírjuk egy 
akármilyen rövid újvidéki látogatásra. Tudtuk, hogy sok író, újság
író szeretne Illyéssel találkozni, valamiféle beszélgetést tervezget
tünk a Fórumban, amint később Veres Péterrel, Déry Tiborral, 
Németh Lászlóval és még számos nagy magyar íróval meg is tettük.



Sonja Perovié tágas lakásán valóban népes és igen vegyes társa
ság gyűlt össze, s mivel legszámosabban a filmszakma képviselői 
voltak jelen, utólag úgy vélem, hogy már folyamatban lehetett vagy 
előkészületben a Halálos tavasz újabb megfilmesítése.

A vacsora után végre Farkas Nándorral és Illyéssel hármasban 
félrevonultunk az asztaltól egy fal melletti ülőalkalmatosságra, s 
nyomban parázs vitába keveredtünk. A vita tárgya az egy-két hó
nappal korábban megjelent Hideg napok volt. Mi nem győztük di
csérni Cseres Tibor bátor tettét, magasrendű írói etikáját, de Illyés 
nem osztozott a mi lelkesedésünkben. Hanem azonnal nekünk sze
gezte a kérdést: „És ti? Ti mikor írjátok meg a bácskai és bánáti 
hideg napokat?!” A vezérigazgató, aki rendszerint valamilyen párt
funkciót is viselt, megpróbált mellébeszélni, hogy de nem egészen 
úgy... meg nem lehet ezt meg azt, razziát stb. összehasonlítani... 
Illyés azonban türelmetlen, sőt éles hangon félbeszakította: 
„Ugyan, ne beszélj már. Vegyétek tudomásul, hogy mindent tu
dunk. Értsd meg: mindent tudunk!”

E párbeszéd nemcsak Illyést jellemzi, hanem jól szemlélteti azt a 
kétarcúságot, azt a furcsa reflexet is, amit az akkori magyar és nem 
is csak a kisebbségi magyar politikusoknál megfigyelhettünk. 
Ugyanez a Farkas Nándor például ugyanerről a kérdésről késhegyre 
menő vitát folytatott szerb politikusokkal, többek közt Jovan Vese- 
linowal, aki nemcsak hogy tudott az 1944-45-ös magyarellenes 
atrocitásokról, de valamilyen része is volt bennük. Vele Farkas 
csaknem ugyanolyan hangon beszélt, mint Illyés most vele. Sőt, 
hallottam „górékat” úgy beszélni a társadalmi, politikai „visszássá
gokról”, hogy ha azt közönséges halandó mondta volna, biztosan 
börtönbe kerül. „Kifelé” azonban mindezek kötelességüknek tar
tották a párt politikájának védelmezését.

Jó ideig tehát nem irodalomról beszélgettünk, s a hangulat is 
inkább feszes, mint sem baráti volt. Valahogy azért csak sikerült a 
könyvkiadásra, a Magyar Szóra, a Fórumra terelni a beszélgetést, s 
előállhattunk jövetelünk igazi céljával. Megtudtuk, hogy négyesben 
utaznak, Illyés, Flóra, a felesége és Georges Charaire, a feleségével, 
Veronikával, s úti céljuk Tihany. Gyula bácsit meggyőztük arról, 
hogy Belgrádtól igen hosszú volna az út Tihanyig, tehát jó lenne 
megállniuk s meghálniuk Újvidéken.

Másnap késő délután érkeztek Újvidékre, s az akkor nagyon új, 
előkelő Park Szállóban foglaltunk szállást vendégeinknek, s ott



foglaltuk le az egyik különtermet, amely valósággal kongott az üres
ségtől, hisz legalább tízszer annyi ember befogadására volt alkal
mas, mint ahányan voltunk. Óriási tálcán „vegyes sültet” szolgáltak 
fel a pincérek, de bizony a vendégek egyetlen falat húst nem ettek, 
hanem egyre újabb salátaadagokat kértek. E kis rövidzárlat ellenére 
itt jóval oldottabb volt a hangulat, mint Belgrádban, végre iroda
lomról is beszélgethettünk, sőt Illyés munkáiról is. Eközben idéz
tem néhány sort a Műhelyben című verséből, talán a következőket:

Nincs tisztább, mint egy tisztára söpört
kovácsműhely vasárnap délelőtt.

Hűvös vas ízű levegő. S amott 
a fújtató nem szuszog. Réz ragyog.
A  földön vízzel írt 8-asok 

s csiga-körök 
ősemberi 

szépszomjnak ösztönös, örök 
szépművészeti motívumai!

A költő erre azonnal fölkapta a fejét, vizsga szemekkel fordult 
felém, mire elmondtam, hogy honnan ismerős számomra a hűvös 
vasízű levegő, a földre írt nyolcasok és a kovácsműhely vasárnap 
délelőtti ünnepi hangulata. Erre már valósággal záporoztak felém a 
kérdései: „Él még édesapád? Megvan még a kovácsműhely? Hogy 
lehet oda eljutni? Hol van az a Feketics?”

Miután kezembe került még a Kortársban (1988) Illyés Gyula 
Naplójegyzetek 1964-1966 című közleménye, feltámadt bennem a 
kétely: Illyést valójában nem is a kovácsműhely vonzotta elsősorban 
Feketicsre, hanem hogy magyar falut lásson Jugoszláviában? A ko
vácsműhely meg csak ürügy volt, mert ilyen egyenes kívánsággal 
nem akart előállni?

„S egy befejező élményt?
Nincs véletlen. A magyar határtól másfél órányira két véletlenség 

kedvesen, de határozottan vezet vissza tennivalóm sajátos területére.
Magyar falut szeretnék látni: tapintani inkább, vagyis megállni 

benne, szót cserélni lakóival, mégpedig nem hivatalosan.



Semmi sem könnyebb. Az újvidéki Fórum egyik kitűnő munka
társának szülőfaluja az újvidék-szabadkai útvonalon fekszik. Sem
mi akadálya, hogy Juhász Géza rögtön ne üljön be a gépkocsiba, s 
ne látogassa meg a szüleit. Majd autóbusszal jön vissza.

Feketicsben állunk meg. A valamikor Hajdúságból ide települt 
falu neve eredetileg Feketehegy volt. A szerb alig ejti másként a 
gy-t, mint a cs-1; a hegyből így lett a h kibuktatásával s a két e 
összevonásával a környékbeliek ajkán icsy Feketehegyből Feketics, 
már hajdanában. A két háború közti kisebbségüldöző kormányzat a 
magyar falvakat is -  mind lehetőleg -  a név pontos fordításával -  
szerbre keresztelte. A feketét szerbül tmónak (sic!), mondják, a 
hegyet gradnak. Feketehegy tehát Trno Grno lett. Ezt nemcsak az 
újdonsült trnogrnóiak nem tudták kimondani, hanem úgy látszik, a 
környékbeli szerbek is nehezen; a falut ők változatlanul Feketics- 
nek hívták”

(Az alig több, mint félórás autózás közben -  Újvidéktől Feketi- 
csig -  meséltem el a szülőfalum nevének feltételezett etimológiáját: 
Feketehegy -  Feketegy -  Feketics, továbbá azt, hogy az első világhá
ború után a régi jugoszláv hatóságok névváltoztatási gyakorlata 
abból állt, hogy a magyar nevet szó szerint szerbre fordították. így 
lett Feketehegy neve egy időre Crno Brdo. (Ebből lett Illyés jegyze
teiben Trno Grno). Ez a név azonban, mint számos hasonló, még 
hivatalosan sem maradt meg sokáig, hanem visszaállították a lakos
ság használatában már általánossá vált Feketicset. Különben a 
Crno Brdo kiejtése sem a környékbeli szerbeknek, sem a Crna 
Gora-iaknak nem okozott gondot, hisz utóbbiak szülőföldjét is 
Crna Gorának hívják. Csakhogy ez utóbbiak csak 1946-ban települ
tek Feketicsre, s így a Crno Brdo helynévvel nem is találkoztak. S 
még egy megjegyzés: Feketehegy magyarsága nem a Hajdúságból, 
hanem a Nagykunságból (Kunhegyes, Tiszabura) települt mai lakó
helyére 1785-ben.)

Az Újvidékről való elutazás előtt azonban még történt egy s 
más. Farkas Nándor barátom emlékeztet rá, hogy a Park Szállóbeli 
szűk körű ebéd-vacsora mellett találkozott Illyésékkel egy népesebb 
társaság is a péterváradi vár éttermében. Jelen volt itt Mladen Les- 
kovac akadémikus, a Puszták népe (Svet pustara, 1948, 1961) és az 
Ebéd a kastélyban (Ručak u dvorcu, 1964) kiváló fordítója is, aki



most találkozott először az általa igen nagyra becsült íróval. Farkas 
arra is emlékszik, hogy a vacsora igen jó hangulatban folyt le, élénk 
társalgást folytattunk, sőt a bor is jócskán fogyott, s a pincérek úgy 
„söpörtek ki” bennünket, mert már túl voltunk a zárórán.

Miután a délutáni vagy esti találkozó során tisztáztuk, hol van 
Feketics, hogy lehet odajutni, s onnan tovább a Duna, majd a Bala
ton felé, megállapodtunk a másnapi találkozó időpontjában. Csak
hogy nem Feketics re indultunk mindjárt, hanem a piacra! Gondol
tam, valami útravalót akarnak vásárolni. Elvezettem hát őket a 
Halpiacra. Soha én még piacot olyan részletsen-aprólékosan végig 
nem vizsgáltam, mint ekkor ötösben, mert természetesen a Charai- 
re házaspár is velünk volt, hisz a Geroges vezette óriási fekete 
Citroennel utaztak, utaztunk. Külön-külön megkérdezték, megkér- 
deztették minden zöldségféle, gyümölcs, papucs, pulóver, baromfi, 
tojás, virág, palánta stb. stb. árát, de amint kiderült, nem vásárolni 
akartak. Hanem Gyula bátyám -  követelésére ekkor már az öcsém- 
bátyám megszólításra tértünk át -  szépen elmagyarázta, hogy ő 
bármelyik országban jár-kel, a piacot soha ki nem hagyja semmilyen 
más látnivaló kedvéért. „Tudd meg, Géza öcsém, ott lehet meglátni, 
hogyan él egy város, egy ország lakossága, népe.” A szemle és kér- 
dezősködés közben folyton rákérdezett: és mennyi a te fizetésed? 
Mennyit keres egy szakmunkás, mennyit egy napszámos? s nyom
ban ki is számította, mire mekkora hányada kell a havi fizetésnek. 
Végül azért vásárlásra is sor került. A piaci szemle ugyanis a bocs- 
koros mester üzleténél ért véget. Hosszasan kérdezősködtek a mes
tertől a szerb bocskor (opanka) anyagáról, készítési módjáról, s 
mind a négyen vettek egy-egy pár lábbelit, házicipőnek.

Mindez több órát vett igénybe, holott én a reggeli találkozás 
időpontjából és a vendégek előtt álló hosszú útból -  következtetve 
-  délelőttre jeleztem a Feketicsre érkezést. Jócskán délután lett, 
mire odaértünk.

-  Buta francia! -  mondta Gyula bácsi, amikor Feketicsen belép
tünk édesapám kovácsműhelyébe, mivelhogy ez volt az állandó be
járat az utcáról a házba. Georges haladt ugyanis az öttagú menet 
élén, s az elénk siető édesanyámnak így köszönt: „Szervusz”. (Édes
anyám 63, Georges úgy negyvenvalahány éves lehetett.) Gyula bácsi 
sietett megmagyarázni, hogyan tanította magyarul köszönni francia 
barátját -  de nem ilyen idős asszonynak! Ez a „buta francia” kiszólás



egyszerre jelentette, hogy barátja nevében elnézést kér, de azt is, 
hogy mi többiek, persze, itthon vagyunk, magunk közt.

Mondanom sem kell, hogy Gyula bácsi figyelmének középpont
jában a következő pillanattól kezdve az öreg kovácsmester, az ak
kor 72 éves édesapám volt, aki több mint fél évszázada -  s még 
ekkor is! -  verte a vasat szülőfalujában, előbb meg Szegeden, Ara
don és vagy két évig valahol Karasznodar környékén oroszországi 
hadifogsága idején. Miért is? „Nem kedvtelésből, nem azért utaz
tam soha -  írja Illyés Gyula a már idézett Naplójegyzetekben -, 
ahogy nem is kedvtelésből írtam. Miként apám, aki pedig »imádta« 
a mesterségét, nem kedve teléséből verte a vasat. Hanem miért ő is, 
én is? A válasznak mindkettőnket illetően abban kellett -  abban 
kell - rejlenie, amit csináltunk, mások használatára”.

Gyula bácsi és édesapám egyhamar ki is váltak a társaságból, s 
előbb végigjárták a műhelyt, ahol Gyula bácsi külön érdeklődéssel 
vette szemügyre a szerszámokat, majd a rosszvashalomnál kötöttek 
ki. (Nálunk nem ócska-, hanem rosszvasnak nevezték a már hasz
nálhatatlan kocsitengelyt s a kocsi egyéb vasalkatrészét, amely ha
lomban várta a rosszvasas cigányt, hogy kiválogassa a szerinte még 
használhatót, s kilószámra elvigye, bagóért.) Gyula bácsi itt régészt 
meghazudtoló türelemmel és hozzáértéssel látott hozzá a kutató
feltáró munkához. Egyszer csak szinte diadalmasan mutatta fel a 
társaságnak az ócskavashalomban talált csoroszlyát. Mindjárt meg 
is magyarázta -  Georges-nak franciául is -, hogy a mai fiatalok ezt 
már legfeljebb abban az átvitt értelemben ismerik, hogy „vén cso- 
roszlya”. Az Értelmező szótár szerint: „Az ekevas elé függőlegesen 
erősített, kés alakú éles vas, amely a földet felhasítja.” Régebben, 
amikor még lóvontatású egy- és kétvasú ekével szántottak, magam 
is számtalanszor láttam, amint édesapám éppúgy élesítette, ková
csolta, reszelte, edzette, mint az ekevasat. Gyula bácsi aztán el
mondta a mesternek, hogy van neki Tihanyban egy olyan múzeum
féle gyűjteménye, s ott szeretné ezt elhelyezni, ha... Természetesen 
elvihette, amint egy vasalót is, amely szénparázzsal „üzemelt”, s ott 
hányódott a műhelyben, a „pádon”. Egy pillanatig sem volt kétséges 
a számomra, miért éppen ezt a darabot választotta ki ott a műhely
ben s kérte, hogy elvihesse. Mert eszembe jutott a Vasalás című 
verse arról, hogyan vasalja „nagyszombat délután” a nagylány a 
szoknyáit:



Éleszteni a parazsat 
meg-meglóbálva a vasat 
s fröcskölt megint papmód vizet -  
egy csöppet rám is röpített.

Édesapám segédletével még egy fontos leletre bukkant Gyula 
bácsi a rosszvasak között. Egy gömbölyűvasból formált nyolcas for
ma vasdarab volt ez, s arra szolgált, hogy az eke előtt messze elöl 
járó lovak gyeplőszárát széttartsa, s a szántó ember tudja, melyik 
szárral merre fordíthatja a lovakat. Végtelenül sajnálom, restellem, 
hogy e szerszám szép régi, magyar nevét nem jegyeztem meg. Nem 
így Gyula bácsi. Ő papírba csomagolta, s mint egy kincset raktározta 
el, s persze ráírta a nevét is. A tihanyi „múzeum” látogatói már 
bizonyára találkoztak vele.

Közben Georges is bányászgatott az ócskavashalomban. Talált 
is egy eldobott vasalt (fa)lőcsöt. Kérte apámtól, hogy elvihesse. Az 
engedélyt természetesen megkapta, de Gyula bácsi ekkor mondta 
másodszor a barátját „buta franciádnak, majd elmagyarázta, milyen 
nagy divat Párizsban a szépen berendezett polgári lakásokat ilyen 
rusztikus tárgyakkal ékesíteni.

E látogatás dátumáról a költő Nem volt elég című verseskönyvé
nek dedikációja a bizonyság: „Juhász Gézának a feketicsi kovács
műhely kincseinek viszonzásául őszinte barátsággal Illyés Gyula, 
1965. VII. 13. A számomra nagyon emlékezetes találkozás, látoga
tás újabb dokumentumát az Illyés Gyula Emlékkönyvben találtam 
(1984), amelyben egy fénykép fölött ez olvasható: „Veronique és 
Georges Charaire-rel az újvidéki Juhász Gézáéknál vendégségben 
(1965)”. (Az „újvidéki” jelzőre a magyarországi olvasóknak, köztu
dottan, azért van szükségük, hogy megkülönböztessenek az ugyan
csak irodalomtörténész debreceni Juhász Gézától. A látogatásról 
vagy nyolc-tíz fotó készült, de nagyobb részük, enyhén szólva, 
amatőr vagy dilettáns munka. A jobbak, vagy kevésbé rosszak közül 
elküldtem néhányat Illyéséknek, s -  feltehetően Flóra asszony -  
ezek közül választotta ki azt, amely az emlékkönyvben megjelent. 
Ha már dokumentum, hadd írjam ide, kiket ábrázol e csoportkép: 
(balról jobbra) Juhász Lajosné (+ 1985), Illyés Gyuláné, Georges 
Charaire, Veronique Charaire, Juhász Géza, Juhász Lajos (+1972), 
Illyés Gyula (+ 1983), ifj. Juhász Géza (szül. 1955).



Feketicsen a délelőttre szánt hidegtál -  az előző napi tapasztalatból 
okulva, s az előhírnökként már hajnalban Feketicsre utazó feleségem 
közreműködésével -  úgy állt össze, hogy a saláta többszöröse legyen a 
felvágottnak, amelyben viszont az igazi házi sonka és kolbász bizonyult 
a legízletesebbnek -  kivéve Georges-ot. Ő ugyanis a sonkának csak a 
piros húsát ette, a szalonnáját meg félretolta. Ekkor mondta ki aligha
nem harmadszor Gyula bácsi, hogy „buta francia”.

Különben ez a „buta francia” rendkívül okos, nagy műveltségű, 
igazi párizsi úriember volt. Itt, érthetően, igen csöndes, mert csak ő 
szorult tolmácsra, hisz a felesége, Veronika (leánykori nevén Kovács) 
budapesti színésznő volt. A budapesti Film, Színgház, Muzsika akkori 
képriportjában olvastam, hogy „Georges Charaire ismert francia költő 
egy időre abbahagyta hivatását, megszűnt költőnek lenni, hogy a Thé- 
atre du Tért Színház igazgatója lehessen”. Hogy költő, azt nem tudtam, 
de hogy színházigazgató, arról e találkozás során is szó esett, s arról is, 
hogy Illyés egyik színművének bemutatására készül.

*

Illyés Gyulával tölthettem hát jó két napot, a Puszták népének 
írójával, ennek a mélységesen, döbbenetesen igaz és fenségesen 
szép könyvnek az írójával. De amikor a világirodalom egyik legra
gyogóbb írói monográfiáját elolvastam, André Maurois Proustját, 
arról is megbizonyosodtam, hogy sem Illyésnek, sem a magyar iro
dalomnak nem lehet kisebbrendűségi érzése, ha Petőfit mellé állítja. 
És nem hiszem, hogy a történészek minden munkái olyan egyete
mes érvénnyel, egyszerre racionálisan és emocionálisan leleplezték 
volna az egykori magyar úri osztály ország- és nemzetvesztő fele
lőtlenségét és tehetetlenségét, mint az Ebéd a kadstélyban. Szinte 
magától értetődő -  Illyésnél okvetlenül! - , hogy a puszták erkölcsi
leg megnyomorított népe (az idős cselédnek eszébe sem jut felhábo
rodni, ha a tejfölös szájú gazdatiszt megpofozza) a lopást tekinti a 
maga egyedül lehetséges harcának, hisz csak azt, sőt annál jóval 
kevesebbet lop vissza, mint amennyi a verítéke után megilletné:

Lopjatok! helyes! tiszta szívvel 
mondom, csak bátran, lopjatok, 
ez karddal, az arannyal: 
tinektek ez a harcotok!



Már említettem, hogy ha rádión keresztül is, de szerencsém volt 
egyenesben hallgatni a születésnapján saját előadásában a Menedék 
című verset, s katarzisként átélni harminc-egynéhány évesen az öt- 
venen túli költő döbbenetes felismerését: öregszik!

Mert az ősbaj az öregség.
Annak lepnek tünetei, 
olyan riasztón, szinte félek 
tükör elé tekinteni 
így érezhet, akinek arcát 
sárgítani kezdi a rák, 
így, akinek vérbaj-fekély üt 
homlokára szentenciát

-  s aztán könyörgés az asszonyhoz, aki érti kezelni a vérébe 
mocskolt hőst, mint a kisdedet:

segíts át anya-türelemmel 
elpusztulásom szégyenén.

E sorok már Flórához, a feleséghez szóltak. Flóra! Most láttam 
először szemtől szemben, s eddig alig tudtam róla többet, mint amit 
József Jolán és József Attila írt le róla, aki „félve-ocsúdva” szerette, 
s elképzelte, hogy sírva nézi majd, „ha boldogan sétál azzal, ki 
méltóbb hozzá”. Ki ne illetődne meg, ha valami csoda folytán egy
szer csak előtte teremne a Júlia-versek Losonczi Annája, a Lilla-da- 
lok Vajda Juliannája, a Minek nevezzelek? Szendrey Júliája, vagy a 
nagy Ady-versek Lédája?! Minden szavát, mozdulatát ilyen vizsga 
szemekkel követtem. Elmondhatom, hogy pályám során, kivált „az 
irodalom tisztviselőjeként” sok író-, költőfeleséggel találkoztam, de 
ahogyan Flóra-asszony tudott Illyés Gyuláné lenni -  egyetlen árnya
lattal sem több, sem kevesebb! -, arra eddig még példát nem láttam.

Már a Szíves kalauzból tudhatjuk, hogy a világból Szlovéniában 
összesereglett írók közül sokakkal találkozott Illyés. A jugoszlávok 
közül többek közt Miroslav K r^ával, akiről azt is elmondja, hogy 
Pesten mindig franciául társalogtak („Krleža jobban beszél franciá
ul, mint én”), itt viszont, a „saját hazájában velem csakis magyarul 
beszél...”, s hogy Ljubljanából Belgrádba tartva, Gustav Krklec, az 
írószövetség elnöke meghívására Zágrábban megálltak ebédre, de 
csakhamar búcsúzniuk kellett, „mindössze két óra óta ismert” bará-



taiktól, mert estére, vacsorára Belgrádban kellett lenniük -  Zilahy- 
nál. Anélkül, hogy lebecsülném e találkozások fontosságát, mégis 
úgy vélem -  s ezt mind Zilahy, mind Illyés elbeszélése alátámaszt
ja - , hogy mindkettőjük számára baráti találkozójuk volt a PEN- 
kongresszus legnagyobb eseménye. Ekkoriban ugyanis már egymást 
érték a Zilahyt hazahívó üzenetek, előkészületben volt a Forum- 
Magvető közös kiadásában A Dukay család, s nem véletlen, hogy a 
Film, Színház, Muzsika a PEN-kongresszusról közölt képriportjá
nak egyik fotója (a három közül) ezt a találkozást örökíti meg a 
következő képaláírással: „Zilahy Lajos (középen) találkozott a 
kongresszuson Illyés Gyulával és feleségével”. Nem hiszem ugyan, 
hogy Illyés ebben az ügyben „követi” megbízást vállalt és teljesített 
volna, de hogy a hazai állapotokról már Zilahy kezdeményezésére is 
elbeszélgettek, az aligha lehet kétséges.



EPILÓGUS:
EL A FÓRUMBÓL 
MINÉL ELŐBB -  

CSAK LEGYEN HOVA!





Amint a titói Jugoszlávia kisebbségi politikája ellentmondásos 
volt, hasonlóképpen előrehaladás és visszafejlődés jellemezte a ki
sebbségi kulturális politikát, s ezen belül a lap- és könyvkiadást is. 
Ki figyelt oda például 1944-ben, hogy (dec. 24-én) Újvidéken jelent 
meg a Szabad Vajdaság (később: Magyar Szó) első száma. Újvidé
ken, ahol a magyar újságírásnak, lapkiadásnak megközelítőleg sem 
voltak olyan hagyományai, de műszaki és személyi feltételei sem, 
mint Szabadkán. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az első 
négy újságíró Szabadkáról jött ide, hogy a lapot elindítsa, s aztán 
jöttek onnan még többen és jöttek a nyomdászok is. Nyilván úgy 
vélték, hogy a -  csak fél évvel később! -  konstituálódott Vajdaság 
Autonóm Tartomány székhelyén kell a magyar napilapnak is meg
jelennie. Valójában pedig ez volt az első -  ha nem döntő -  lépés 
abban az irányban, hogy a magyar kultúra központját, irányítását 
kiszakítsák természetes környezetéből, Szabadkáról, ahol tömegbá
zisa is volt, s áthelyezzék Újvidékre. Talán azért, hogy a tevékenység 
irányítása a tartományi csúcsvezetés szeme előtt legyen. Ez a folya
mat most, a kilencvenes évek elején érkezett el zárószakaszába, 
amikor Szabadkának és Észak-Bácskának, ahol a legtöbb magyar él 
tömbben, ma már színháza sincs (volt pedig 1816-tól 1919-ig, majd 
1945 októberétől államilag támogatott hivatásos!), nincs óvó
nőképzője a városnak, ahol a mai ország területén legkorábban 
létezett, s a magyar tanítóképzésnek is csak főiskolai szintje, míg az 
egyetemi szintű Zomborban van vagy lesz.



A magyar könyvkiadás természetesen szintén Szabadkán indult 
meg a háború után. A Vajdasági Magyar Kultúrszövetség már 1946- 
ban megalapította a Híd Könyvkiadót, de 1948-ban feloszlatták a 
Szövetséget, s a Vajdasági Kultúregyesületek Szövetségének Ma
gyar Osztálya már Újvidéken alakult meg. Ezzel a magyar folyóirat- 
és könyvkiadást is elvették Szabadkától, s a Testvériség-Egység és a 
Bratstvo-Jedinstvo Lap- és Könyvkiadó Vállalat, Nyomdaüzem 
már Újvidéken alakult meg 1949-ben. E vállalat a könyvek mellett 
kiadta a Magyar Szó, a Dolgozók, a 7Nap, az Ifjúság Szava, a Dolgozó 
Nő és a Föld Népe című lapokat, valamint a Híd és a Népoktatás 
folyóiratot. Ez a szervezeti forma tehát már előlegezte a majdani 
Forumot, csak az export-import és a hazai saját terjesztési hálózat 
hiányzott belőle.

További átszervezés eredményeként a Testvériség-Egység 
könyvkiadó lett, a Magyar Szó „összeköltözött” a szerb napilappal, 
a Dnevnikkel, míg a Dolgozókat, az Ifjúság Szavát és a Sportújságot 
az 1955-ben megalakult (1959-ig létező) Progres Lap- és Könyvki
adó Vállalat adta ki, termesztésen Újvidéken.

Az ötvenes évek elején Szabadka mind hangosabban, s a hagyo
mányokra és Észak-Bácska tényleges szükségleteire hivatkozva, 
mind eredményesebben követelt magának magyar napilapot. Végül 
1953-ban a 7 Nap áthelyezésével „szúrták ki” a szabadkaiak szemét
-  vélekedtünk mi annak idején Szabadkán. S hogy a dolog érdeke
sebb legyen, most csaknem a teljes szerkesztőség -  főszerkesztő, két 
újságíró, titkár, gépírónő Újvidékről ment Szabadkára, arra az át
meneti időre, amíg ott talpra áll az önálló szerkesztőség. De hogy 
mennyire jogos és indokolt volt Szabadka igénye a magyar újságra, 
annak beszédes bizonysága, hogy alig néhány hónapi szabadkai 
megjelenés után a lap példányszáma az addigi 6-7000-ről 10 000-re 
nőtt, sőt, néhány év múlva elérte a Magyar Szó legnagyobb (vasárna
pi) példányszámát, a 60 000-et!

Rövid fennállása alatt a Progres kísérletet tett a magyar könyv
kiadásban beállt űr kitöltésére is. Az történt ugyanis, hogy a Testvé
riség-Egység fokozatosan visszafejlesztette, majd leállította a ma
gyar könyvkiadást, mielőtt még egy új vállalat e feladatot átvehette 
volna. A jugoszláviai magyar könyvkiadás újabb mélypontját jelzi az 
1956-57. év: az előbbi esztendőben már csak hat, az utóbbiban 
pedig egyetlenegy magyar könyv jelent itt meg -  az is a szabadkai



Minerva gondozásában. Csáky S. Piroska szerint az történt, hogy 
„1951 után a szabad áralakulás, a papír drágulása, majd hiánya és 
más tényezők a könyv árának emelkedését eredményezték, a kiadó 
viszont nem számolt azzal, hogy így kevesebb könyvet tud eladni, s 
továbbra is nagy példányszámban nyomtatta kiadványait. Nem kí
vánt következménye ennek: a raktár megtelt, s az amúgy is anyagi 
gondokkal küszködő kiadóvállalat forgótőkéje befagyott. Könnyű 
fajsúlyú művek kiadásával próbáltak enyhíteni a pénzügyi nehézsé- 
geken...” (Csáky S. Piroska:^ jugoszláviai magyar könyv. 1945-1970, 
Fórum, 1973) Ezzel valójában a Testvériség-Egység Könyvkiadó 
radikális átalakulása vette kezdetét -  egyfelől a kommersz kiadvá
nyok megjelentetése felé, másfelől a kisebbségi, tehát a magyar 
nyelvű könyvkiadás leépítése felé.

A Progres a maga szerény lehetőségeihez mérten legalább két 
jelentős könyvet mégis megjelentetett: B. Szabó György: Tér és idő, 
1958 (tanulmányok) és Fehér Ferenc: Álom a dúlőutak szélén című 
verseskönyvét.

Kissé fellengzős fogalmazásban azt mondhatnám, hogy az ötve
nes évek elején, első felében Vajdaságban három pólusú volt a lap- 
és könyvkiadás: a Progres mellett egy-egy politikai brosúrát kiadott 
a Magyar Szó, Szabadkán pedig a 7 Nap környezetében 1953-tól 
szintén megjelent egy-egy magyar könyv a Szuboticai írók Klubja 
kiadásában.

1953-ban még Szabadkán bábáskodtam a Kalászok című versan
tológia és Urbán János: Életjel című verseskönyve kiadásánál 
(előbbihez a szerkesztőség nevében, utóbbihoz a saját nevem alatt 
írtam bevezetőt), 1955-től pedig már a Progresban segédkeztem 
B. Szabó György és Fehér Ferenc könyvének megjelentetése körül, 
írtam is azon nyomban méltató kritikát a Dolgozókban mind
kettőről. Itt értesültünk arról, hogy valahol „fönt” tervezik egy nagy 
magyar lap- és könyvkiadó megalapítását, amely majd hamarosan 
egy födél alatt egyesíti az egész magyar lap-, és könyvkiadást, egy 
akolba tereli az egész jugoszláviai magyar író- és újságíró gárdát.

Meg kell mondanom, hogy mi, B. Szabó, Bogdánfi és jómagam 
(a Dolgozók és az Ifjúság Szava belső munkatársa voltam) igen jól 
éreztük magunkat a Progresban. Szabadnak éreztük magunkat, 
semmiféle cenzúrát nem éreztünk magunk fölött. Bandi barátom 
(persze Kovács András), az igazgató Bogdánfira bízta, hogy az



addigi szakszervezeti közlönyből (Dolgozók) újságot, olvasható új
ságot (!) csináljon, (ezt meg is tette), Gyurka barátomnak meg 
nekem teljesen szabad kezet adott a művelődési és irodalmi rovat 
kialakításában, szerkesztésében. Bandi dolga a politikai háttér és az 
anyagiak biztosítása volt. Ezt pedig ő teljesítette mindnyájunk leg
nagyobb megelégedésére. (Például: 1957-ben egy baráti beszélgetés 
során nagyobb előleget kértem tőle, hogy végre írógépet vehessek, s 
ne kelljen minden héten két-három írást is (kritika, fordítás, cikk) a 
gépírónőnek diktálnom, aki különben rendelkezésemre állt. „De
hogy is veszel itt írógépet! Bolond volnál, mondta Bandi. Fölveszel 
előleget, kapsz útlevelet, s elutazol Pestre, viszel egy bőrkabátot, s 
hozol érte -  az itteni ár negyedéért -  egy magyar betűs írógépet.” így 
is történt. Néhány nap múlva kezemben volt az útlevél (az első 
útlevél életemben!), az előleg, amelyből megvettem a bőrkabátot; 
Pesten, az Astoria éttermében várt „Dečo” egy szerb sportújságíró, 
s már jöhettem is haza az életemben első saját írógépemmel. Meg
jegyzem, ekkor utaztam életemben először külföldre is -  nem Buda
pestre, mert ott 1942-ben már jártam, de az akkor nem volt kül
föld.)

Ha azt mondom, hogy bizalmatlansággal, gyanakvással tekintet
tünk a Progresból a magyar lap- és könyvkiadás egészét egyetlen 
vállalat monopóliuma alá rendelése elé, akkor enyhén fogalmazok. 
Az előkészületekről szerzett értesülésekből teljesen egyértelmű 
volt, hogy az új vállalat igazgatója Rehák László, a Magyar Szó 
főszerkesztője lesz. Jól emlékeztünk rá, hogyan lépett elő 1948-ban 
a teljes ismeretlenségből, s foglalta el az európai formátumú, nagy 
műveltségű -  igaz, dogmatikus Sztálin-hívő -  Kék Zsigmond he
lyét a lap élén anélkül, hogy addig egyetlen sort is publikált volna. 
Herceg János mondta egyszer egy tribünön Kék Zsigáról és társai
ról (Dr. Hock Rudolfról, Lévay Endréről stb., akik az úgynevezett 
tájékoztató irodások elleni hajsza során, akárcsak Zsiga, szintén a 
Goli otokra, a jugoszláviai Gulágra kerültek), hogy a két garnitúra 
ugyan egyformán dogmatikus volt, csakhogy az előbbiek legalább 
kulturáltak voltak. Bandi barátomat, azaz Kovács Andrást mi sok
kal liberálisabb (kultur) politikusnak tartottuk, de azzal is tisztában 
voltunk, hogy az újabb magyar politikai garnitúra őt teljesen kiszo
rítja a magyar kulturális politika irányításából. Ez meg is történt, s 
Bandi előbb a vajdasági olajkutató és forgalmazó mamutvállalat



vezérigazgatója lett, majd Jugoszlávia képviselője a KGST-ben. E 
funkcióban érte a halál, igen fiatalon.

1957. február 1-én megalakult a Fórum, a Progres pedig, akár
csak korábban a Testvériség-Egység, leállította a magyar lap- és 
könyvkiadást. Hamarosan az említett hetilapok is a Fórum födele 
alá kerültek, így a Dolgozók is. Mivel egy ideig még nyelvi lektora és 
belső munkatársa maradtam a Dolgozóknak, hetente többször is 
megfordultam az új sajtóházban, munkám végeztével le-leültem a 
klubban, s mind több újságíróval, íróval ismerkedtem meg, kötöt
tem barátságot. Lassan már szinte otthonosan mozogtam a Fórum
ban. Időről időre publikáltam a napilapban, a Hídban, s egy-egy 
tiszteletdíjas munkára a kiadó főszerkesztője, Steinitz Tibor is föl
kért -  pl. fordítás kontrollszerkesztésére. Tibor barátom pedig vala
mikor (1953/54-ben) a 7 Nap főszerkesztőjeként közölte első 
könyvismertetőimet, s lehetett valami fogalma arról, hogy milyen 
módon számíthat rám a könyvkiadásban. Talán ezért nem lepődtem 
meg különösebben azon, hogy egy alkalommal fölvetette a kérdést: 
nem volna-e kedvem belépni állandóra, szerkesztőként a kiadóba? 
Ez azonban csak olyan előzetes tapogatódzás volt, s abban marad
tunk, hogy gondolkodjam az ajánlaton, majd hívat Rehák vezér- 
igazgató is. Hívott is, de e beszélgetésből alig emlékszem másra, 
mint hogy végig kerülve a tekintetem, az íróasztalra szegezve tekin
tetét, arról kezdett beszélni -  fejedelmi többesben -, hogy ők semmi 
esetre sem cselekedhetnek bármit is a magyar nyelvű oktatás rová
sára, de rám szükségük volna... Ha találtatik valaki a helyemre a 
gimnáziumban... stb. stb.

Ez ugyan még 1958 nyárelején történt, s majd csak 1959 szep
temberében vettem át hivatalosan a Jugoszláviai magyar irodalom 
sorozat szerkesztését, de az év folyamán tiszteletdíjasan folyamato
san bedolgoztam a kiadóba.

Nem restellem megvallani, hogy amilyen gyanakvással tekintet
tem az egységes lap- és könyvkiadó létrehozására kezdetben, igen 
rövid idő múlva ugyanolyan lelkes hívévé váltam ennek a megoldás
nak. Beláttam, hogy az adott, úgynevezett szocialista gazdasági 
rendszer szabályozói közepette egy kisebbségi, legfeljebb félmillió
nyi népcsoport olvasmányigényeinek kielégítését, alkotói potenci
álját szolgáló könyvkiadás felaprózása egyenesen végzetes. (Láttam 
később, s elég közelről, hogy a Hungarológiai Intézet, a szabadkai



Élet jel és a Zentai Füzetek kiadványai gyakorlatilag nem jutottak el 
az olvasóhoz. A dotációt nem voltak hajlandók társítani a Fórum 
kiadó eszközeivel, s így a Fórum nem vette, nem vehette e kiadvá
nyokat a raktárára. A Fórum könyvesboltjai a saját belátásuk sze
rint és a saját kockázatukra, ha akartak, átvettek kettő-három-öt-tíz 
példányt egy-egy kiadványból, a többi pedig a cserepéldányokon 
felül ott állt egyik vagy másik intézmény „raktárán”, stószban.)

Alapjában megváltozott véleményemet e kérdésről így fogal
maztam meg az írók Fórumán 1970-ben: „Hogy e tevékenység és az 
eszközök (értsd: dotáció) esetleges felaprózódása hova vezetne, va
lójában mit veszélyeztetne, azt leginkább úgy ítélhetjük meg, ha egy 
pillantást vetünk a Fórum -  a jugoszláviai magyarság fél évszázados 
történelmében bizonyosan egyedülálló -  eredményére, amit az el
múlt 11 éves folyamatos könyvkiadói, könyvterjesztői tevékenysége 
során elért. Nem kevesebb, mint 65 jugoszláviai magyar szerző kb. 
170 könyve jelent meg csaknem 200 000 példányban (az évi címszó
átlag 18, a példányszámátlag 1800), s ezek java része el is kelt (...), 
hisz 1966-osnál régebbi kiadványaink nincsenek raktáron. De akár 
a kiadott, akár az eladott példányszámot tekintjük, nem szabad 
szem elől téveszteni, hogy kilenc könyvesboltban, három guruló 
könyvesbolt és seregnyi utazó, bizományos közreműködésével fo
lyik a könyvterjesztés; ilyen terjesztési hálózat fenntartása pedig 
elképzelhetetlen volna a Fórum raktárán levő néhány száz címszó 
árusításából, a több ezer Magyarországról és több száz Romániából, 
Csehszlovákiából és Nyugatról importált címszóválaszték nélkül. 
Persze, az import is alig képzelhető el saját kiadói tevékenység és 
export nélkül, mert pl. az import-raktárra nincs bankhitel. Egyszó
val, ez a tevékenység a maga sokrétűségével csak egységesen, egy 
vállalatban koncentrálva képzelhető el, s olyan építményt jelent, 
amelynek bármelyik alkotóelemét mozdítjuk meg, összeomlik az 
egész”. (Magyar Szó, 1970. II. 22.) S ehhez mindig hozzá kell tenni 
magyarázatul, hogy a többi „szocialista” országtól eltérően, Jugo
szláviában sosem létezett egységes országos könyvterjesztő vállalat, 
tehát minden könyvkiadó maga gondoskodott kiadványai terjeszté
séről. A külkereskedelmi jogosítvány pedig magába foglalta az óri
ási importot is, s ez azt jelentette, hogy amint egy importált könyv a 
Fórum raktárába került, már Forum-könyvnek számított, a saját 
kiadványaink sorsában osztozott.



Viszonylag tehát jól éreztem magam a Fórumban mindaddig, 
amíg úgy láttam, hogy az „építmény” fenntartható, esetleg még to
vább is építhető. A lebontásában semmiképpen nem kívántam részt 
venni. Ezt bizonyára a fölöttes szervek is legalább ilyen jól tudták. 
Amint ugyanis főszerkesztő elődöm, Németh P. István nem lett 
volna sem képes, sem hajlandó azt a leépítést véghez vinni, ami az 
én feladatom lett 1967 után, éppúgy én sem kívántam azokban a 
változtatásokban részt venni, melyek számomra 1972-ben elkerül
hetetleneknek látszottak. S még valami. Valamikor fent említett 
elődömet afelől győzögettem, hogy a kiadó főszerkesztői munkakör 
(is) olyan, hogy azt nem lehet, nem szabad sokáig ugyanannak az 
embernek betöltenie. Először, mert az embernek csak addig van 
ereje hozzá, amíg állandóan előreléphet, később a kudarcok soroza
ta után elfásul. Másodszor, nincs olyan főszerkesztő, aki nem ad 
vissza kéziratot, olykor nem is a maga, hanem a lektor véleménye 
alapján. Az író így is, úgy is csak rá fog megharagudni, hisz ha nem 
volna meggyőződve róla, hogy jó, ha nem remekművet alkot, nem is 
volna ereje a megírásához. Akár elfásult, akár sok ellenséget szer
zett magának, a főszerkesztőnek vennie kell a kalapját.

A hetvenes évek elején, különösen 1972-től mindinkább elérke
zettnek láttam az időt erre. S ekkor még megjelent „Tito elvtárs és 
a Végrehajtó Iroda” levele az „anarcholiberalizmus, a technomena- 
geri gyakorlat” meg egyéb ilyen izmusok, „elhajlások” elítéléséről. 
Ezt az újabb csisztkát a magam részéről egyértelműen az addigi 
viszonylagos liberális irányzattal, politikai gyakorlattal való szakí
tásként fogtam fel, radikális visszarendeződés kezdetének. A vajda
sági pártvezetőség elnökét (egyébként a nyelvtudományok magisz
tere, egyetemi tanársegéd volt) az elsők között menesztették. Ő 
ugyanis így vélekedett: a partizánharcosok megtették a magukét a 
háborúban és közvetlenül utána, de képtelenek lépést tartani az 
idővel, a fejlődéssel. Élvezzék (különben kiemelten magas) nyugdí
jukat, de a politikát és főleg a gazdaságot engedjék át képzett és 
rátermett fiataloknak. S valóban úgy látszott, hogy sikerül kiszoríta
nia a közéletből és a gazdaság irányításából a konzervatív, valóban 
tudatlan öreg „politikusokat”. S mi történt? Ezt a Čanadanovićot 
menesztették, a helyébe pedig egy rég elfeledett öreg pártkádert 
vettek elő a naftalinból, aki különben a politikai rendőrség első 
vajdasági főnöke volt a háború után. Hasonlóképpen egykori tit



kosrendőr került a vajdasági kormány élére is, és ki tudja még, hova 
nem. Čanadanovićtyal egyidejűleg menesztették egytől egyik mind
azokat a politikai vezetőket (Mirko Tepavac volt budapesti nagykö
vetet, majd külügyminisztert, Géza Tikvicki volt budapesti nagykö
vetet, Sóti Pál néphőst, a Fórum Kiadói Tanácsának volt elnökét, 
Kelemen Mátyást, az államelnökség vajdasági tagját, Farkas Nán
dort, a Fórum vezérigazgatóját stb.), akiket a Forum-ház, azon 
belül a könyvkiadó s személyesen jómagam is magam mögött, ma
gunk mögött tudhattunk kiadói politikánkban s minden kezdemé
nyezésünkben.

Megjött tehát a Levél! Gondolom, 1972 vége felé, mert a róla 
folytatott „vita” mind 1973-as keltezésű. A Levél szellemében kel
lett „bírálólag elemezni a könyvkiadó szerkesztőségének tevékeny
ségét”. A „bíráló-önbíráló” elemzést minden szinten kötelezően el 
kellett végezni: a kiadóra vonatkozólag a kiadó, a terjesztési osztály 
és a hetilapok kommunistáit egybefogó pártalapszervezetben, a Ki
adói Tanácsban s magában a szerkesztőségben is. Egy ilyen kam
pány esetében -  ezt mindenki jól tudta -  elképzelhetetlen azt állíta
ni, hogy a mi dolgozói közösségünkben nem fordultak elő a Levél
ben elmarasztalt „jelenségek”. Csak olyan „jelenséget” kellett kita
lálni, amely ugyan igen, de mégsem... Én a következőket eszeltem 
ki: 1. mivel a munkásegyetemek jobbára maguk íratják és fordítják, 
sokszorosítják a politikai brosúrákat, mi ezt a tevékenységet (a 
tömeges marxista képzést!) elhanyagoltuk, mert úgy véltük, hogy 
nekünk a jelentősebb, kapitális marxista irodalmat kell publikál
nunk. Lám, ekkorát tévedtünk! 2. Igaz ugyan, hogy a lektori vélemé
nyezést nyilvánossá tettük; igaz, hogy a kiadói kerettervet évről évre 
megvitatjuk az írók gyülekezetével, mielőtt az még a Kiadói Tanács 
elé kerülne; igaz ugyan, hogy immár a Kiadói Tanácsban is a gya
korló írók vannak többségben, de bizony félúton megálltunk a de
mokratizálási folyamatban: „nem jutottunk el azokig, akiknek a 
könyv készül”, nem vontuk be a tanácsba stb. a terjesztők és az 
olvasók képviselőit.

Ezt a „bíráló-önbíráló” elemzést a Kiadói Tanács (1973. jan. 
26-i) ülése elé terjesztettem, s az lényegében el is fogadta. A határo
zatai azonban egészen más szempontból érdekesek. A tanács politi
kus tagjai abban a helyzetben találták magukat, hogy ha komoly 
hibát, „elhajlást” konstatálnak, akkor ők sem vonhatják ki magukat



a felelősség alól. Ezért áll többek közt ez is e jegyzőkönyvben: „A 
Kiadói Tanácsnak tudomása van róla, hogy a könyvkiadót bírálat 
érte a Hagyományaink és a Kövek sorozata miatt... egyes személyek 
bizonyos fórumokon támadásra készülnek ellenünk a Tolnai-köny
vek megjelentetése miatt. A tanács leszögezi, hogy a megjelent 
művek mind irodalmi, mind politikai szempontból teljesen kifogás
talanok, és semmi közük, nincsenek összefüggésben Tolnai múlt évi 
bírósági tárgyalásával”. Két megjegyzés: 1. A Hagyományaink soro
zat első köteteként megjelent Föld és mag című válogatás ellen volt
-  ki tudja, kinek -  kifogása, mert a szövegválogatásban Novoszel 
Andor, Móra István és Cziráky Imre írásai mellett szerepelt ott 
Kristály István is, sőt az övé benne a címadó novella. Ez a Kristály 
István, pádéi tanító „háborús bűnös” volt, 1944-ben ki is végezték, 
mert állítólag 1941-ben megrendezte Jugoszlávia temetését. Szabá
lyos temetési menet vonult végig a falun, koporsó is volt, ezzel a 
felirattal: „Jugoszlávia 1920-1941”. A sorozatért felelős szerkesztő 
bizottság tagjai: Bori Imre, Juhász Géza és Szeli István, mindhárom 
az irodalomtudományok doktora. 2. Hogy Tolnai Ottót miért állí
tották bíróság elé 1972-ben, már nem tudom, ha csak nem azért, 
mert egy versében szolidaritást vállalt Gojko Đogo költővel, akit 
börtönbüntetésre ítéltek, mert gúnyolni merte Titót.

„Ezt az eljárást -  áll még a jegyzőkönyvben -  a tanács helytelen
nek minősíti és elhatárolja magát az ilyen támadásoktól”.

Ezzel s még néhány további „felmentő ítélettel” éppúgy jártam, 
mint 1951-ben Szabadkán, de most már tisztában voltam vele, hogy 
az ilyen „felmentő ítéletek” sohasem véglegesek.

Hogy nyugtunk véletlenül se legyen egy pillanatra se, 1973 de
cemberében a „kenyéradó gazdánk”, a Tartományi Művelődési Kö
zösség kiadói bizottsága, tehát a donátor kért jelentést a kiadóban 
tapasztalt „negatív jelenségekről” -  még mindig a Levél szellemé
ben. Elküldtük, nagyjából a Kiadói Tanács határozatait. 1974-ben a 
vállalat (háromtagú) Önigazgatási Munkásellenőrző Bizottsága foly
tatott több hónapos vizsgálatot a kiadószerkesztőség anyagi-pénzügyi 
ügykezeléséről. A vizsgálat abból állt, hogy több évre visszamenőleg 
egyenként végiglapoztak, vizsgáltak minden kifizetést, útiszámlát, 
reprezentációt, szerzői, fordítói, lektori tiszteletdíjat, előleget stb.

Szabálytalanságot ugyan még nagyítóval sem sikerült találniuk, 
de legalább valami „mulasztást” okvetlenül fel kellett mutatniuk.



Sikerült is az irodalmi a pályázatok körül. A pályázatokra célesz
közként kapott összegből valamilyen -  vállalati? -  „hozzájárást” 
elmulasztottam befizetni a vállalat közös kasszájába. Többnapos 
vita során talán sikerült a bizottság könyvelő elnökének a fejébe 
verni, hogy az 10 000 000 dinár céleszköz, azt én csak kezelem, s az 
utolsó dinárig kifizettem előlegre, díjakra és a bírálóbizottság tisz
teletdíjára. Erről minden dokumentáció rendben volt. Még emlék
szem rá, hogy amikor a 20 meghívott írónak ki kellett utalni a -  tán 
félmillió dináros -  előleget, minden szerződést négy példányban 
kellett aláírnom s még két-két példányban a kiutalást. Szinte rosz- 
szullét fogott el, amikor a titkár elém tette az óriási papírhalmazt 
(4x20 db szerződés, 2x20 db kiutalás!) aláírásra. Igenám, de néhány 
író nem tett eleget a szerződéses kötelezettségének, éppen semmi
lyen regénykéziratot nem nyújtott be (pedig akármit benyújthatott 
volna, s már „le is dolgozta” az előleget), s ezektől lassan hajtottam 
be a tartozást, a főszerkesztő „lehetővé tette egyes részvevőknek, 
hogy bizonyos ideig (olykor sokkal tovább, mint ahogy arról a 
szerződés rendelkezik) kamatmentesen használják a társadalmi esz
közöket”. Ezt a vádat már igazán nem lehetett cáfolni, csak magya
rázni: „Amit a szerkesztőség elmulasztott -  áll a kis dolgozói közös
ség jegyzőkönyvében -  az előlegek azonnali visszatérítése a 
szerződéses határidőn belül. Ez kissé lassabban, az írók anyagi le
hetőségeivel összhangban történt, s egy részük még mindig folya
matban van.” Az történt valóban, hogy senkinek nem „nyúltam a 
zsebébe”, hanem egyenként minden íróval megbeszéltem, hogyan 
„dolgozza le” tartozását.

Ezeket a vizsgálatokat (talán már nem is emlékszem vala
mennyire) már az említett pártalapszervezet új titkára irányította. 
Tudtam, hogy a tartományi Szocialista Szövetség (népfront) kül
ügyi osztályáról került a mi dolgozói közösségünkbe mint a Létünk 
című marxista folyóirat operatív szerkesztője. Amikor évekkel ko
rábban a kiadó nyakába varrták a dotációval is deficites Hidal, hogy 
leleplezzék a dotáció hiányát, s azt a könyvre szánt dotációból pó
tolják, még hevesen tiltakoztam, s ellenálltam -  persze eredményte
lenül. Most már csak rezignáltan, kényszeredetten tudomásul vet
tem. Azt pedig még némi megnyugvással is konstatáltam, hogy az új 
párttitkár személyében immár itt van a kijelölt utódom. Két okom 
is volt a megnyugvásra: meg voltam győződve róla, hogy a civilben



költő párttitkár szintén szívén viseli a magyar könyvkiadás ügyét, 
személyi ellentétek sem voltak köztünk, ugyanakkor már fölsejlett a 
tisztes távozás útja-módja is előttem.

*

1973-ban vagy már előbb arról tudósítottak az újságok, hogy 
szervezés alatt áll az újvidéki egyetem három újabb kara, köztük a 
Művészeti Akadémia, amelyen zenei, képzőművészeti tagozat mel
lett színitagozat is lesz, színész- és rendezőképzés, ezen belül ma
gyar színészképzés is egytemi szinten. Ekkortájt találkoztam Sza
badkán egy szerb-magyar irodalmi kapcsolatokat szemléltető 
könyvkiállításon dr. Božidar Kovaček professzorral, a szerb-ma
gyar irodalmi komparasztika kiváló tudósával. A kiállítás szerb ré
szét ugyanis ő rendezte mint a Matica srpska könyvtárának igazga
tója, a magyar részt pedig én a Fórum nevében. Azt is tudtam, hogy 
valamiféle jövevények (Boško Novaković, Draško Ređep stb.) 
Boško barátomat a már említett „ősvajdasági szerb” Mladen Lesko- 
vaccal együtt kitúrták-fúrták az egyetem jugoszláv tanszékéről. A 
könyvtárigazgatói állás átmeneti azilum volt a számára. A kiállítás 
megnyitása utáni vacsorán a Művészeti Akadémia megalapításáról 
beszélgettünk, s ő mint az alapító bizottság tagja beszélt a majdani 
magyar színészképzésről, arról is, hogy lesz ott egy ilyen tantárgy: A 
magyar színház- és drámairodalom története. Nem érdekelne-e en
gem? Már hogyisne érdekelne, válaszoltam, csak az a kérdés, hogy 
óradíjas vagy főállás lesz-e az. A magyarul is jól beszélő Boško ezt 
válaszolta: „Biée to főállás” (főállás lesz az). Mi ugyanis gyakran 
beszéltünk, beszélünk máig ilyen spenótnyelven, mert hol neki nem 
jut eszébe valamely magyar szó, hol nekem a szerb, de remekül szót 
értünk.

Nem sokkal, talán hetekkel, hónapokkal ezután újabb keserű 
csalódásban volt részem. Szeli és Bori kollégám járt valamilyen 
ügyben nálam a kiadóban, s újságolták, hogy találtak megoldást a 
színinövendékek magyar színház- és drámairodalom-története kol
légiumára: X.Y. tanársegéd fog ott tanítani. Ezt annál is komolyab
ban kellett vennem, mert Szeli szintén tagja volt az alapító bizott
ságnak. Kollégáim, gondolom, nem is sejtették az én „hátsó gondo
latomat” az akadémiával kapcsolatban, nekem azonban nagyon ne
hezemre esett ezt az újabb keserű pirulát lenyelni. Kénytelen vol



tam rezignáltan újfent leszögezni, hogy e kettősnek -  amint már egy 
jó évtizede -  ezúttal is sikerült elállni az egyetemre vezető utamat. 
Miért? Még mindig az volna a bűnöm, hogy Pesten, az ELTE-n 
diplomáztam, Sőtérnél, s nem Sinkónál doktoráltam? Hogy ezután 
már minden ambíció nélkül, bármilyen továbblépés legcsekélyebb 
kilátása nélkül milyen gépiesen láttam el igazgató-főszerkesztői te
endőimet, nem tudom. Csak azt tartottam szem előtt, hogy „a vonat 
le ne álljon”.

Munkahelyemen 1975 májusában járt le immár második négyé
ves „mandátumom”, s valóban meg sem fordult a fejemben, hogy 
harmadszor is megpályázzam. Belenyugodtam abba, hogy nyugdí
jaztatásomig (51 éves voltam, a 7 évi szolgálattal) ott folytatom 
szerkesztőként, ahol főszerkesztő is voltam. De hát nem szer
kesztőként kezdtem?

S ekkor... Ekkor megint történt egy csoda. De hát nem leírtam 
már, hogy sok-sok üldöztetésem, meghurcoltatásom során, amikor 
a gödör legfenekén találtam magam, mindig akadt egy mentőan
gyal, aki kimentett, s hogy valójában nem szerencsétlen, hanem 
szerencsés flótásnak kell tartanom magam? Ezúttal az egyetemi 
választási-újraválasztási szabályzat sietett segítségemre. 1975 janu
árjában merő véletlenségből beleolvastam a Misao -  Gondolat öt
nyelvű pedagógiai folyóiratba, melyben magam is publikáltam, de 
csak ritkán olvastam bele. S mit láttam?! Beindult ugyan a magyar 
színészképzés az újvidéki Művészeti Akadémián, de a magyar hall
gatók egyik fontos tantárgyára (A magyar színház- és drámairoda
lom története) nincs tanár. Hogyhogy nincs? Hát Boriék protezséje,
H. M.?

Másnap már jelentkeztem is az akadémia titkáránál, aki rövi
den csak ennyit mondott: „zakonska prepreka”, azaz törvényes aka
dály. aztán kiderült, hogy a pályázatra legalább docensi ranggal 
lehetett pályázni (ehhez a tudományok doktorának kell lenni!), 
mert nem tanársegédre, hanem önálló előadóra van szükség. Tanár
segéd pedig sem előadásokat nem tarthat (csak gyakorlatokat), se 
nem vizsgáztathat, aláírása a leckekönyvben nem érvényes. A pályá
zó pedig nemhogy doktor nem volt, de még magiszter sem (ez az 
első posztgraduális fokozat). Én viszont elmondhattam, hogy do
cens, az irodalomtudományok doktora vagyok, s akár mindjárt be
állhatok óradíjas előadónak. Ám az egész csak akkor érdekel, ha



van rá kilátás, hogy belátható időn belül állandó munkaviszonyt 
létesíthetek az akadémiával. A titkár szerint erre minden lehetőség 
megvan. Kezdjem el a munkát óradíjasként, s a legrövidebb időn 
belül meghirdetik a pályázatot. 1975 februárjában tehát megkezd
tem az előadásokat, bár csak májusban „telt ki az esztendőm” a 
főszerkesztői munkahelyen.

A pályázat rövidesen valóban megjelent -  docensi vagy rendkí
vüli tanári fokozatra. Ekkor már tudtam annyit, hogy az úgyneve
zett újraválasztási szabályzat szerint, ha valaki két választás között 
(ez az ismételt megmérettetés négyévenként kötelező) könyvet 
publikált, akkor a következő újraválasztáskor eggyel magasabb fo
kozatra jogosult. Engem alighanem 1969-ben -  vagy 1970-ben? -  
minden pályázat nélkül megválasztottak docensnek a bölcsészettu
dományi karon, ahol óradíjas előadó voltam, 1973-ban pedig meg
jelent a Könyvek országátján című tanulmánykötetem, tehát kikö
töttem, hogy csak akkor lépek munkaviszonyba az akadémián, ha 
rendkívüli tanárnak választanak meg. A minősítő bizottság (Szeli, 
Bori, Kovaček) nevében Szeli kollégám meg is írta a „referátumot”, 
melynek záradéka ez volt: javasolják rendkívüli tanárrá választáso
mat. Bori kollégám azonban vétót emelt. Igaz, hogy jelentek meg 
tanulmányaim, monográfiám stb., de nem a színház- és drámairoda
lom történetének szakterületéről. S ebben igaza is volt, csakhogy a 
szabályzat azt is tartalmazza, hogy a minősítő bizottság legalább két 
tagjának a legszűkebb szakterületet kell képviselnie. S amennyire 
én nem voltam színház- és drámatörténész, éppannyira nem volt 
sem Szeli, sem Bori. Mi volt a teendő? Bori mellékelhette volna a 
minősítő bizottság javaslata mellé a maga „különvéleményét”, de ki 
is válhatott a bizottságból, mivel a véleményével magára maradt. Ő 
az utóbbi lépésre határozta el magát. Felkértük hát dr. Löbl Árpád 
ny. egyetemi tanárt, legyen a bizottság harmadik tagja. Ő készsége
sen vállalta is, és a pályázat szabályszerűen lezajlott -  Bori Imre 
közreműködése nélkül, szándékával ellentétben.

*

1975 novemberében 16 év után megszűnt a munkaviszonyom a 
Fórumban, megegyezéssel. Ugyanaznap munkaviszonyba léptem a 
Művészeti Akadémián. Az öröm majdnem zavartalan volt. Majd
nem. Mert Rudolf Bruči, zeneszerző, dékán (azóta igen jó barátom)



első hivatalos találkozásunkkor a következő kérdéssel kezdte a be
szélgetést: vállalnám-e a gazdasági-pénzügyi prodékáni tisztséget a 
még alakulóban levő felsőoktatási intézményben? Mit tehettem? 
Vállaltam. Két évig el is láttam, de az első újraválasztási lehetőséget 
kihasználva, meg is köszöntem a bizalmat. Csak napok múlva val
lottam be Rudi barátomnak, hogy én többek közt a gazdasági és a 
pénzügyek terhétől is menekülni próbáltam, s ő éppilyen kéréssel 
fogadott. Vállaltam, mert hogy is fest az, ha az első kérdésre, belé
pésemkor, nemmel felelek. De most már itt vagyok, csinálja más. 
Pedig mikor kényszeredetten elvállaltam a dékánhelyettesi tisztsé
get, még nem is tudtam, mit vállaltam. A tartományi parlament 
ugyanis, mint említettem, egyszerre három új kart alapított (kettőt 
Újvidéken, egyet Becskereken) anélkül, hogy az egyetem fenntartá
sára egyetlen dinárral is többet adott volna, mint addig. A dotációt 
pedig egy összegben az egyetemre utalták át, s ott osztozkodtak 
rajta a karok, bizonyos előzetesen kialakított részarányban. S hol 
voltunk mi, újonnan alakított karok? Sehol. Abból kellett (volna) 
léteznünk, amiről a többi kar a javunkra lemond. Csakhogy senki
nek sem volt miről lemondania, hisz mindenkinek kevés volt a 
juttatás. Nekünk, újaknak meg állandóan ezt vágták a fejünkhöz: 
aki megalapított, az pénzeljen is benneteket! (Az ilyen osztozkodó 
tárgyalásokat a gazdasági-pénzügyi kérdésekkel megbízott prorek- 
tor vezette, a „tanács” tagjai pedig az azonos reszortot vezető prodé- 
kánok voltak.) Hát még amikor előálltam az úgynevezett „individu
ális oktatás” pénzelésének igényével! Hiába magyaráztam, hogy a 
zongora-, a hegedű-, a szólóénekes stb. tanár egyszerre csak egyet
len növendékkel foglalkozhat, s az órája éppúgy egy tanítási óra, 
mint a jogász professzoré, aki 300 hallgató előtt tart előadást. Ez 
aztán végképp nem ment prodékán kollégáimnak a fejébe. Szeren
csénkre azonban mégsem kizárólag a másoktól elperelt pénzekből 
kellett élnünk, kaptunk úgy suba alatt „kölcsönöket” is a képvi
selőháztól. így vettünk pl. egyszerre három Stenway-zongorát (egy 
hangverseny- és két rövid zongorát), melyeknek az ellenértéke egy 
ideig adósságként szerepelt a zárszámadásunkban, aztán egyszer 
csak „megette a tehén”.

Vállaltam ezután még a (színművészeti osztály) tanszékvezetői 
tisztét, két mandátumot, négy évet tanulmányi dékánhelyettesként 
is ledolgoztam, de mindez már sokkal kényelmesebb megbízatás 
volt, mint az első. Hozzáláthattam a színház- és drámatörténeti



tudományos kutató munkához, jegyzeteket adtam hallgatóimnak, s 
többet is írhattam, publikálhattam, mint a kiadóban. Ott töltött 16 
évem alatt mindössze két könyvet jelentettem meg (a még pesti tanul
mányi szabadságom idején írt) Papp Dániel-monográfiát és a már 
említett Könyvek országútján-t, távozásom után viszont alig egy évtized 
leforgása alatt (1978 és 1987 között) pedig négyet. A kiadóban eltöltött 
16 esztendőt talán Dési Ábel rólam írt versével jellemezhetem:

Másnak hordja 
a kenyeret 
szaladgál
és beszél a falaknak

könyveket eszik 
benne a gond

mellkasában 
a méhecskék 
dalát hordja: 
álmodja értünk a 
szebb életet. (1964)

Talán nem kevésbé érdemel figyelmet a sokkal későbbi ajánlása 
sem e versikének: „Ezt a verset még a többivel együtt írtam. Amikor 
a kötetet leadtam, akkor nem akartam a többi közé sorolni, nehogy 
azt valamiféle hízelgésnek vedd, de most már átadhatom neked a 
barátság és a megbecsülés jeléül.”

A Fórumból való távozásomnak még hátra volt -  ha nem is egy 
felvonása -  egy jelenete. 1975. november 7-ére Fehér Kálmán meg
hívott a szerkesztőségbe, hogy a munkatársak elbúcsúzzanak tőlem. 
Csakhogy pontosan ekkorra újdonsült főnököm, Bruči Rudolf is az 
Akadémiára rendelt tanácsülésre, melyen prodékánná fognak vá
lasztani. Jelentettem is Kálmánnak, hogy a Fórumban máskorra 
kell halásztani a búcsúztatást. De Kálmán szinte indulatosan rea
gált: azt nem lehet! Legfeljebb megvárják, míg szabadulok, de a 
búcsúztatásnak még aznap meg kell lennie. Legalább egy-másfél 
órás késéssel érkeztem régi munkahelyemre, volt főszerkesztői iro
dámba, s volt mit látnom. A kis helyiség szinte zsúfolásig megtelt 
volt beosztottaimmal és a ház egyes részlegeinek (lapok, nyomda, 
terjesztők stb.) képviselőivel, a kicsiny dohányzóasztal pedig roska-



dásig rakva étel-itallal. Szóval ezért nem lehetett ezt elhalasztani. 
Érkezésem után máris megkezdődött a szertartás. Kálmán felolvas
ta (!) méltató-búcsúztató beszédét, majd átadta Benes József szép 
(a Tisza-partot ábrázoló) festményét a következő nyomtatott ajánló 
szöveggel: „Dr. Juhsáz Gézának a Fórum Könyvkiadó”. Igazán, 
meghatóan szép búcsú volt. Köszönöm, Fehér Kálmán! Ha az újsá
gok nem is, a Fórum üzemi lapja képes riportban számolt be az 
aktusról. Két fotó között a következő szöveg olvasható: „A könyv
kiadó szerkesztősége és a vállalat vezetői elbúcsúztak Juhász Gézá
tól, aki 16 évig dolgozott a könyvkiadáson. J. G-t a Művészeti 
Akadémia prodékánjává választották”.

Ekkor s így zárult az immár utolsó kitérő eredeti, pedagógusi 
pályámról.

*

Ezekben a napokban, amikor emlékezéseim utolsó sorait rovom 
papírra, immár véglegesen összeomlani látszik az az építmény, 
amelynek megbonthatatlanságáról értekeztem jó húsz évvel ezelőtt, 
s amelyben néhány téglát magam is elhelyeztem. Tudom, persze, jól 
tudom, hogy az egyik és a másik országban is végbement rendszer- 
váltás után ez szükségszerű és elkerülhetetlen. De hogy a jugoszlá
viai, vajdasági magyar irodalomra, az itteni magyarság könyvellátá
sára nézve mindez végzetes, az aligha szorul bizonyításra. Hányszor 
mondtam, mondtuk -  mert hisz önállóan gazdálkodva meg kellett 
tanulnunk -, hogy a könyv élete nem akkor kezdődik, amikor elhagyja 
a nyomdát! Pusztába kiáltott szó az az írói-költői üzenet, amely nem 
jut el az olvasóhoz! Most viszont az látszik az egyetlen -  magában is 
igen nagy! -  gondnak, hogy a könyv megjelenjen, hogy kinyomtas
sák. És azután? Jól emlékszünk még az idősebb vajdasági magyar 
írók (Majtényi, Gál, Szirmai, Laták, Herceg stb.) elbeszéléseire 
arról, hogyan házaltak, „ügynököltek” a hitelben kinyomtatott 
könyvükkel. Vajon nem errefelé „halad-e” a vajdasági magyar iro
dalom 1994 elején?!

Örülnöm kellene, hogy ebben a leépítésben már nem osztottak 
rám szerepet, amit különben sem vállaltam volna. Mégsem tudom 
mindezt közönyösen szemlélni, bármilyen messziről látom is.

(1994 február)
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Előbbi, hasonló tárgyú könyvem (A fordulat forga
tagában, 1987) megjelenése óta, sőt már annak fogalma
zása közben is foglalkoztatott a gondolat, hogy ugyancsak 
emlékező formában, modorban egyszer meg kellene írnom 
a magam könyvkiadói feljegyzéseit is. Mondanom sem kell, 
mennyi ösztönzést és bátorítást adott ehhez Cserépfalvi 
Imre könyve (Egy könyvkiadó feljegyzései, 1984), bár 
természetes, hogy olyan nagy irodalom- és műve
lődéstörténeti jelentőségű kiadói vállalkozásról nem 
számolhatok be, mint nagy elődöm. Úgy gondolom 
azonban, hogy mégis vannak olyan emlékeim, élményeim a 
csaknem tizenhét évi tevékenységből, amelyeket érdemes 
kiragadni a feledésből, amelyek közérdeklődésre is számot 
tarthatnak, s amelyeknek már ma is irodalmi-kapcso- 
lattörténeti vonatkozásuk van.

Pályámat azonban Szabadkán kezdtem 1948 őszén, s 
ahhoz, hogy majdan a könyvkiadó szerkesztője, majd 
főszerkesztője legyek, előbb Újvidékre kellett kerülnöm. Az 
ekörüli huzavona pedig - amit némi túlzással a kálvá
riámnak vagy vesszőfutásomnak tekinthetek - kerek hat 
esztendeig tartott. Visszaemlékezéseimből talán felsejlik, 
hogy - akaratomon s tudtomon kívül - egy átfogó, a jugo
szláviai magyarság művelődésének egészét érintő kultúr
politikai elhatározás tárgyává, bábjává (?) váltam. E po
litikával vagy stratégiával inkább ösztönszerűleg, mint 
tudatosan szembekerültem. E vesszőfutás viszont azért 
tarthat számot közérdeklődésre, mert a maga módján a 
fenti elhatározás keresztülvitelének poltitikai-hatósági- 
rendőri módszerébe enged betekintést.

Valamikor 1993-ban mondta Szabadkán Esterházy 
Péter, hogy „aki él és alkot, az eleve a kisebbség történetét 
is írja". Merem hinni, hogy ez a könyv is része a jugoszláviai 
magyar kisebbség mindenekelőtt kulturális történetének.

JUHÁSZ Géza


