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IRODALMUNK
ELŐTÖRTÉNETÉBŐL





MIKSZÁTH KÁLMÁN ÉS NAGYBECSKEREK

Első ízben szegedi újságíróskodása idején (1878. augusztus 1.-1880. de
cember l.)1 ismerkedett meg közelebbről Mikszáth Kálmán (1849-1910) tár
cáival az egykori bánáti/torontáli olvasóközönség. Különösen a megyeszék
hely, Nagybecskerek olvasótábora, amely a helyi és budapesti lapok mellett 
a Szegedi Naplót is járatta. Mikszáth életízű, humoros elbeszélései, karcola- 
tai, hírlapi cikkei mindenekelőtt annak a becskereki értelmiségi rétegnek a 
figyelmét keltették fel, amely a megyei meg a városi közigazgatásban dolgo
zott, tehát a közhivatalt viselő személyeknek, akiknek munkakörébe úgy
mond a kellő tájékozottság, a napi- és hetilapok követése is beletartozott. 
Szegedi újságíróskodásának két és fél éve alatt a „nagy palóc” nemcsak a lap 
akkori külső munkatársával, a szabadkai Milkó Izidorral (1855-1932) került 
közelebbi barátságba.2 A szegedi Zsótér-házban ismerkedett meg Tallián 
Béla (1854-1921) törökkanizsai nagybirtokossal, később Torontál megyei 
alispánnal, majd földművelésügyi miniszterrel (akkortájt torontáli főszol
gabíróval), aki a biztosi tanács tagjaként vett részt az 1879. évi szegedi árvíz 
károsultjainak mentésében és ellátásában.3

Mikszáth bánáti ismeretségi, baráti köre nem volt jelentéktelen. A már emlí
tett Tallián Bélán kívül a későbbi években Budapesten közelebbi kapcsolatba 
került a magyarpadéi születésű Kenedi Gézával (1853-1935), a Pesti Hírlap 
egykori felelős szerkesztőjével, akivel ott 1880-tól egy ideig együtt dolgozott, 
s aki őt Az Újság megalapítása után magával vitt az új laphoz.4 Később leve

1 Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. Második bővített, átdolgozott 
kiadás. Kis-Lant Kiadó, Budapest, 1995, 437.

2 Mikszáth Kálmán Levelezése. (1865-1908) I-II. =  Bisztray Gyula és Király István 
szerk.: Mikszáth Kálmán összes művei. 24-25. k. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961, I., 333.

3 Péter László: A szerette város. írások Szegedről. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 
1986,66; Mikszáth Kálmán Levelezése. (1865-1908) I-II. = Bisztray Gyula és Király István 
szerk.: Mikszáth Kálmán összes művei. 24-25. k. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961, II., 227.

4 Mikszáth Kálmán Levelezése. (1865-1908) I-II. =  Bisztray Gyula és Király István 
szerk.: Mikszáth Kálmán összes művei. 24-25. k. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961, I., 300; 
Torontál vármegye =  Borovszky Samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai. Országos 
Monográfia Társaság, Budapest, 1912, 227-278.
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leztek is egymással.5 Ott volt továbbá az eleméri születésű, szabadelvű párti 
képviselő, Dániel Ernő (1843-1923), a későbbi kereskedelemügyi miniszter, 
akit Mikszáth a parlamentben ismert meg az 1880-as években, s aki leve
lében később nagygáji birtokára invitálta őt, őszi vadászatra.6 Lauka Gusz
táv (1818-1902) „koszorús költőt”, aki életének utolsó két évtizedét Nagy- 
becskereken élte le, még Budapestről ismerte, és 1894. évi nagybecskereki 
látogatásakor láthatta őt viszont.7 A törökbecsei származású jeles történész, 
címzetes apát, a temesvári Arany János Társaság elnöke, Szentkláray Jenő 
(1843-1925) még Mikszáth szegedi újságíróskodása idején felfigyelt írásai
ra. Nem véletlenül, hiszen az idő tájt Szentkláray a nagybecskereki Torontóit 
szerkesztette.8 Évekkel később, 1908. november 7-i levelében írja Mikszáth- 
nak, hogy iránta a délvidéki magyarság „már azóta viseltetik igaz tisztelettel, 
amikor szomszédságunkban Szegeden a Szegedi Napló főmunkatársa volt”.9 
A Torontói akkor nyilván politikai meggondolásból nem vette át az ellenzéki 
Szegedi Napló írásait, s Mikszáth tárcáival csak 1881 -tői jelentkezett a lapban.

Gozsdu Elekkel (1849-1919), a vidékünkön (Fehértemplomon és Zom- 
borban) tevékenykedő íróval annak idején együtt jogászkodott, tehát még 
egyetemista éveiből ismerte.10 A dúsgazdag eleméri földbirtokost, Papp Géza 
bárót, országgyűlési képviselőt, Tisza jó barátját a parlamentben ismerte 
meg. Barátságuk jele volt, hogy 1894-ben, becskereki felolvasása alkalmával 
ellátogatott annak eleméri kastélyába.11 A törökkanizsai Feilitzsch Berthold 
(1867-1949) már mint a Nagybecskereki Olvasókör elnöke, apósa, báró Bán- 
ffy Dezső révén ismerte meg Mikszáthot Budapesten, az 1890-es években 
a szabadelvű párt klubjában, s később is ott találkozott vele, amikor őt egy 
becskereki irodalmi estre invitálta.12

Mikszáth egyik fontos becskereki írótársa volt szerb fordítója, Joca 
Bogdanov (1871-1926) ugyancsak jogász, aki 1893-ban Nagybecskereken

5 Mikszáth Kálmán Levelezése. (1865-1908) I-II. = Bisztray Gyula és Király István szerk.: 
Mikszáth Kálmán összes művei. 24-25. k. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961, II., 95, 114.

6 Mikszáth Kálmán Levelezése. (1865-1908) 1-11. = Bisztray Gyula és Király István szerk.: 
Mikszáth Kálmán összes művei. 24-25. k. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961, II., 130, 267; 
Torontál vármegye =  Borovszky Samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai. Országos 
Monográfia Társaság, Budapest, 1912, 273.

7 Torontál 1894. nov. 16.
8 Németh Ferenc: A nagybecskereki sajtó története (1848-1918). Fórum Könyvkiadó, 

Újvidék, 2003, 33.
9 Mikszáth Kálmán Levelezése. (1865-1908) I-II. = Bisztray Gyula és Király István szerk.: 

Mikszáth Kálmán összes művei. 24-25. k. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961, II., 176-177.
10 Mikszáth Kálmán Levelezése. (1865-1908) I-II. =  Bisztray Gyula és Király István 

szerk.: Mikszáth Kálmán összes művei. 24-25. k. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961, II., 268.
11 Torontál, 1894. nov. 16.
12 Torontál 1893. nov. 28.; 1894. okt. 5.
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adta közre Mikszáth elbeszéléseinek első szerb nyelvű kötetét „a szerző enge
dőmével és előszavával”.13

Nem hagyhatjuk említés nélkül a Mikszáth-kötetek bánáti illusztrátorát 
sem, a kikindai származású Zádor Istvánt (1882-1963), aki 1911-ben Mik
száth Két koldusdiák című kötetének illusztrálásával aratott átütő sikert.14

A „ nagy palóc” és a Torontói

Irodalmi vonatkozásban Mikszáth Nagybecskerekhez való kötődése 1881- 
ben vette kezdetét, és 1909-ben ért véget. Ez idő alatt tíz elbeszélése jelent 
meg a Torontóiban (Magyar betegség; A kártya; Magyar betegségek; Kis híja, 
hogy kritikus nem lettem; Nem igaz a korrupczió!; Csanády Sándor; A piros 
harangok; Egy ismeretlen című elbeszélése; Kozsibrovszki tréfája; A fantázia 
és a mesék) meg három ízben Magyar Író-Almanachjának az előszava (1888- 
ban, 1902-ben és 1905-ben). Egy elbeszélését (Burkos) a Kolo című szerb lap 
közölte15, egy pedig (Das geschenke des Königs - Fejedelmi ajándék) a német 
nyelvű Gross-Becskereker Wochenblattban látott napvilágot.16 Ugyanakkor a 
Torontói irodalmi munkásságát is figyelemmel kísérte.

1894. évi írói estje

1893 novemberének végén báró Feilitzsch Berthold, a Nagybecskereki 
Magyar Olvasókör elnöke Papp Géza országgyűlési képviselő társaságában 
Budapesten, a Bajza utca 19. alatt meglátogatta Jókai Mórt. A látogatás cél
ja az volt, hogy a regényírót meghívják a számára rendezendő becskereki 
ünnepélyre. Jókai az ünnepségre nem tudott eljönni, de vállalta, hogy 1894 
tavaszán leutazik a Bega menti városba. Aznap este Feilitzsch és Papp Buda
pesten a szabadelvű klubba is benéztek, ahol ismét találkoztak Jókaival meg 
báró Bánffy Dezsővel, Feilitzsch Berthold apósával. Mikszáth is ott volt, és 
a Torontói korabeli tudósítása szerint „Mikszáth Kálmán is megígérte ott, 
hogy minden valószínűség szerint ő is lejön Jókaival [...], és Jókai felolvasó 
estélyén ő is közre fog működni”.17 Minthogy Jókai 1894 tavaszán mégsem 
látogatott Nagybecskerekre, Mikszáth fellépése is elmaradt. 1894 októbe
rének első napjaiban báró Feilitzsch Budapestre utazott, ahol ezúttal Mik- 
száthot kereste fel, hogy a Nagybecskereki Magyar Olvasókör által (november

13 Pripovetke Kolomana Miksata. Ford. Bogdanov, Joca, Kolo I. Sa dopustenjem 
i predgovorom piscevim. Preveo Joca Bogdanov. Vei. Beckerek. Izdanje knjizarnice i 
stamparije J. Grcica. 1893.

14 Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból I-III. 
Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2002-2003, 1060.

15 Kolo, 1891. jún. 29.
16 Gross-Becskereker WochenblatL 1902. nov. 15.
17 Torontál 1893. nov. 28.
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14-ére) tervezett estélyre megnyerje. „Mikszáth megígérte, hogy személyes 
jelenlétével és az alkalomra írandó művével fogja emelni az estély fényét és 
sikerét.”18 Azt követően a becskereki olvasókör „hölgykoszorúja” már hozzá 
is látott az előkészületekhez azzal a szándékkal, hogy a becskereki közönség
nek „élvezetes és mulattató estét szerezzen”. Az estet népszerűsítve a Toron- 
tál a többi között így fogalmazott: „Ritka élvezet lesz, mert Mikszáth Kál
mán kitűnő elbeszélő írónkat megnyerve a rendező bizottság gondoskodott 
arról, hogy úgy zenei, mint művészi tekintetben az estély fényét összhang
zásba hozza ő vele.”19 A Nagybecskereki Magyar Olvasókör estélyére 1894. 
november 7-én küldték szét a nyomtatott meghívókat az alábbi programmal:

„1. Fohász - Hubert Károlytól. Előadja Nocker János úr vezetése mellett a 
dalkör. Zongorán kíséri Ripka Ármin úr, physharmoniumon Kokits János úr.

2. Madárfészek a templomban - Hugó Victortól. Magyarra fordította Szász 
Károly. Szavalja Billitz Malvin kisasszony.

3. Rapshodia II. szám - Liszt Ferenctől. Zongorán előadja Kokits Elza 
kisasszony.

4. Ave Maria - a Parasztbecsület dalműből, P. Mascagnitól. Énekli Láng 
Ferencné úrhölgy. Zongorán kíséri Ripka Ármin úr és physharmoniumon 
Kokits János úr.

5. Felolvasás - írta és felolvassa Mikszáth Kálmán úr.
A hangverseny végeztével közvetlen kezdődik a tombola-játék s ezután 

a zártkörű tánczvigalom.”20
A korabeli laptudósítások szerint Mikszáth egy nappal az est előtt, 1894. 

november 13-án este tíz órakor érkezett meg Nagybecskerekre. A pályaud
varon báró Feilitzsch Berthold fogadta, akinek Mikszáth másnap délben 
vendége volt. November 14-én este pedig a kaszinó zsúfolásig megtelt nagy
termében sor került Mikszáth felolvasására is. A bejelentett programtól elté
rően az ő felolvasása a harmadik műsorszám volt. A Torontóiban erről Kabos 
Bertalan így tudósított: „Viharos éljenzések közt ült a kör kiváló vendége a 
felolvasó asztalhoz. Hány óra van? című egyik régebbi karcolatát olvasta fel, 
amelyet sokak kívánatára adott elő [...] a Nagybecskerekre tulajdonképpen 
szánt beszélyke helyett. A közönségnek, amely a felolvasás folyama alatt ki 
nem fogyott a viharos derültségből, éppen nem volt oka a cserét megbánni, 
mert a felolvasásra került nippe egyike ama zseniális ötleteknek, amelyek
ben a jeles humorista fényes tulajdonságai a legragyogóbb zománcban tün
dökölnek. Órájával kezében sorra megszólaltatja a magyar parlament leg
ismertebb alakjait és a válasz amit arra a kérdésre, hogy hány az óra, tőlük 
kap, mindennél megkapóbban és igazabban állítja elénk az illető politiku

18 Torontál, 1894. okt. 5.
19 Torontál 1894. okt. 20.
20 Torontál 1894. nov. 7.
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sok karakterét.”21 Fél tíz volt már, amikor Mikszáth felolvasása után kezdetét 
vette a tombola, tizenegy pedig, amikor megkezdődött a reggelig tartó tánc.

A Torontál tudósításából többek között kiderült, hogy Mikszáth nem a 
becskereki estre szánt elbeszélését olvasta fel (A piros harangokat), hanem - 
nyilván a házigazdák rábeszélésére - egy közismertebbet, a (még 1891-ben 
írt) Hány óra van? című tárcát. A piros harangok azonban 1894. november
15-én, tehát még Mikszáth ottlétekor (nyilván az írót meg nem sértendő) 
megjelent a Torontál tárcarovatában az alábbi szerkesztői megjegyzéssel: 
„A jeles szerző szívességéből közölhetjük ezt a gyönyörű beszélykét, amely 
egyenest a nagybecskereki közönség számára íródott.” Miről is lehetett vol
taképpen szó? Arról, hogy a becskereki közönségnek szánt tárca egy igen 
szomorú történetet mond el. Becskerekre érkezte után, még felolvasása előtt 
Mikszáth nyilván odaadta valakinek a tárcát olvasásra, feltehetően Feilitzsch 
Bertholdnak. Miután kiderült, hogy egy megrázó történet kerülne felolva
sásra, holott a helybeli közönség Mikszáthtól éppen egy szórakoztató, éke
lődő, jó humorú „beszélykét” vár, a csalódást elkerülendő, azon nyomban 
meggyőzte az írót, hogy jobb lesz, ha egy szívderítőbb tárcát választ. így is 
történt, és e cserének köszönhetően a felolvasást nagy élvezettel hallgatta 
végig a becskereki közönség.

Másnap, 1894. november 15-én délben Mikszáth Papp Géza országgyű
lési képviselő vendége volt Eleméren, ahol a korabeli laptudósítások szerint 
„nagy ebéd volt” tiszteletére. Az ősi Kiss-kastélyba a jeles író mellett hivatalos 
volt még Rónay Jenő főispán, Zsíross Lajos törvényszéki elnök, Dániel Lász
ló alispán, dr. Dellimanics Lajos megyei főjegyző, Krsztics János nagybecs
kereki polgármester, Lauka Gusztáv „koszorús költő”, Feilitzsch Berthold, a 
Nagybecskereki Magyar Olvasókör elnöke, Szabó Ferenc eleméri plébános, 
ifj. dr. Demkó Pál ügyvéd, Kiss Elemér, dr. Kovalszky Ferenc eleméri orvos 
és dr. Brájjer Lajos, a Torontál szerkesztője. A felszolgálást Papp Géza édes
anyja végezte „lekötelező szivélyességgel és igazi magyar vendégszeretettel”, 
„a legderültebb hangulatban” lefolyt ebéd során pedig Mikszáth Kálmán is 
mondott pohárköszöntőt.22

Azt követően Mikszáth visszautazott Budapestre. Tudomásunk szerint 
ez volt egyetlen becskereki látogatása.

A becskereki Joca Bogdanov és Mikszáth opusának szerb nyelvű recepciója

Még becskereki látogatása előtt az ottani szerb olvasóközönség már ismer
te Mikszáth humoros elbeszéléseit. Méghozzá egy szorgalmas becskereki 
fordító jóvoltából, ugyanis a magyarul jól beszélő, Pesten és Kolozsvárott 
tanult becskereki születésű jogász, Joca Bogdanov 1893-ban egy fordítás

21 Torontál, 1894. nov. 15.
22 Torontál 1894. nov. 16.
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kötettel lepte meg a szerb olvasóközönséget. Pripovetke Kolomana Miksata 
címmel.23 Ő egy nyolcadrét alakú, 172 oldalas, zöld kötetecskét jelentetett 
meg: az első szerb nyelvű Mikszáth-kötetet, amely a Julka Grcic-féle nyom
dában látott napvilágot. Annak előszavát a fordító a szerzővel íratta meg. 
Abban Mikszáth többek között ezt írja: „Engem is kellemesen örvendeztet 
ez a könyv, amely íme napvilágot látott a becsületes szerbek hangzatos nyel
vén. Mintha egy pillanatra a lelkem is ezzel a könyvvel egy rövid útra indul
na, gyengéd szárnyakon, szerb tájakra, a Száva innenső és túlsó partjára. 
Csak a nyelv ismeretlen számomra, magukat a szerbeket én jól ismerem. Van 
nekem közöttük sok barátom, elég rokonságom és sok-sok földim. Gyak
ran szerepelnek az én műveimben.”24 A kötet előszavában a szerző hízelgő
én nyilatkozott a fordítóról is: „A mi irodalmunkban a fordító az enyémmel 
sokkal jobb műveket is találhatott volna, ám az én műveim nem találhattak 
volna jobb fordítót, aki jobban, lelkiismeretesebben és hűbben tolmácsolta 
volna elbeszéléseimet.”25 Végül első szerb nyelvű kötetét az alábbi szavakkal 
bocsátotta útjára: „Neked aligha van másra jogod, mint hogy a szerb szép- 
irodalom vendége legyél, s hogyha akárcsak egy századnyit is visszajuttatsz 
neki abból az élvezetből, amelyet mi az ő népdalaiból merítettünk, az telje
sen elegendő lesz tőled és érted.”26

A kötet bevezetője alapján feltételezhetjük, hogy Mikszáth is részt vett 
a 14 elbeszélés (Covek od glave do pete; Stari gróf; Brezljanske guske; Sofija 
Timarova; Zenaje zena; Onaje nevina; Sreca Pavla Sica; Burkos; Covek od dve 
hiljade godina; Buna u Majorniku; Román dvaju majura; Lepa Buljkaiovica; 
Male cizmice; Onaj bezbozni Filcik) válogatásában.

Három évvel a Bogdanov-kötet megjelenése után, 1896-ban szintén a 
Grcic-nyomda termékeként jelent meg a Kita cveca iz susednog perivoja 
című gyűjtemény, amelyben két Mikszáth-elbeszélést találunk (Minden 
asszony asszony; A Péri lányok szép hajáról).27 A köteten a fordító neve nincs 
feltüntetve („Prevod s madarskog”), ám mint Bozidar Kovacek írja, az elő
ző Mikszáth-novellák borítólapján „a kiadó indiszkréciója árulja el”, hogy 
Joca Bogdanovról van szó.28 Kovacek megjegyzi még, hogy „Bogdanov úgy 
látszik Grcicnek, kiadójának a megrendelésére állította össze ezt a kötetet, s

23 Pripovetke Kolomana Miksata. Ford. Bogdanov, Joca, Kolo I. Sa dopustenjem i 
predgovorom piscevim. Preveo Joca Bogdanov. Izdanje knjizarnice i stamparije J. Grcica, 
Vei. Beckerek, 1893.

24 Uo. 3-4.
25 Uo.
26 Uo.
27 Anonim: Kita cveca iz susednog perivoja. Niz odabranih prica iz madarske knjizevnosti. 

Prevod s madarskog. Stamparija J. Grcica, Vei. Beckerek, 1896.
28 Kovacek, Bozidar: Mikszáth Kálmán egy szerbhorvát fordítójáról =  HITK 1970. 2. 

szám, 31-34.
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inkább a közönségízlés és az üzleti szempontok érvényesültek benne, mint 
saját szándékai és ismeretei”.29

Az 1896-ban közölt két Mikszáth-novella az 1899. évre szóló Guslar 
nevű becskereki szerb népnaptárban is megjelent, amely szintén a Grcic- 
nyomda terméke volt.30 A fordító ezúttal is Joca Bogdanov. A továbbiakban 
még egy becskereki szerb Mikszáth-kötetről tudunk, amely Vesele pripovetke 
Koloman Miksata címmel a M. Pavkovic és Petrovic cég kiadásában jelent 
meg évmegjelölés nélkül.31 Ám a kiadóra vonatkozó levéltári adatokból arra 
lehet következtetni, hogy 1913 és 1918 között látott napvilágot. Veselinovic- 
Sulc Magdolna szerint „szemmel látható, hogy e gyűjtemény a Joca Bogdanov 
előző füzetének az új rányomtatása”.32 Az elmondottakkal még nem merítet
tük ki Joca Bogdanov Mikszáth-fordításait. Ugyanis nagy valószínűséggel 
neki tulajdonítható a Szent Péter esernyőjének egyik szerb fordítása, amely 
az újvidéki Branik kiadásában látott napvilágot. Á kötet a fordítót csak Úja 
álnévvel jelzi.33 Joca Bogdanov életének és munkásságának jó ismerője, 
Aleksandar Stanojlovic írja, hogy Bogdanov „fiatalabb éveiben irodalmi 
téren tevékenykedett: magyarról lefordította Mikszáth Kálmán Szent Péter 
esernyője című művét”.34 Valószínű, hogy az Úja álnév alatt becskereki Mik- 
száth-fordítónk rejtőzik.

Nem kétséges, hogy Mikszáth opusának szerb nyelvű recepcióját a 
becskereki Joca Bogdanov kötetei indították el a 19. század utolsó éveiben, 
s neki köszönhetően ismerte és kedvelte meg a nagy palóc élvezetes elbeszé
léseit vidékünk szerb olvasóközönsége. Azonban azt is el kell mondanunk, 
hogy kutatásaink szerint az első szerb nyelven megjelent Mikszáth-elbeszé- 
lés fordítója is egy becskereki író volt, Aleksandar Sandic (1836-1908). Ő 
az 1886. évi Godisnjak című újvidéki szerb népnaptárban közölte Mikszáth 
Miklus Toldija i kralj Matijas című elbeszélését (magyar címe sajnos nem 
ismeretes), amelyet németből (!) fordított.35

Nyilván e fordítói hagyományt szándékozták folytatni a becskerekiek, ami
kor jó nyolc évtizeddel később Ormai Jenő fordításában, a Zarko Zrenjanin 
Városi Népkönyvtár kiadásában 1979-ben közreadták Mikszáth Beszterce 
ostroma (Opsada grada Besterca) című művét.

*

29 Uo.
30 Maticki, Miodrag: Bibliografija srpskih almanaha i kalendara I. Srpska akademija 

nauka i umetnosti, Beograd, 1986, 703.
31 Veselinovic-Sulc, Magdolna: Mikszáth Kálmán opuszának recepciója a szerb irodalomban. 

= HITK, 1984. 4. szám, 1151-1157, 1153.
32 Uo.
33 Uo. 1156.
34 Aleksandar Stanojlovic: Petrovgrad. Petrovgrad, 1938,182
35 Maticki, Miodrag: Bibliografija srpskih almanaha i kalendara I. Srpska akademija 

nauka i umetnosti, Beograd, 1986, 559.
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A becskereki Torontál Mikszáth munkásságát is figyelemmel kísérte. így 
részletesen és nem kis elragadtatással méltatta A fekete kakas és még három 
más elbeszélés című kötetét. „Azok, akik a most közreadott kötetet igaz lel
ki gyönyörűséggel újra és újra elolvassák (na mert Mikszáth könyvei azok 
közül valók, amelyeket többször a kezünkbe veszünk), bizonyára igazat fog
nak adni nekünk e tekintetben, hogy ez a csodálatos nagy magyar író még 
mindig emelkedőben van, és napja mindegyre fényesebben ragyog. [...] 
Ez a most megjelent kötet újabb és teljes bizonysága annak, hogy Mikszáth 
Kálmán szépirodalmunknak mindörökre büszkesége lesz, és hogy a későbbi 
nemzedékek a legkiválóbb klasszikusok között emlegetik nevét” - fogalmaz 
a Torontál újságírója, mondván, hogy a kötet négy elbeszélése az író „mese- 
szövési tehetségéről”, „bravúros rajzáról”, „fölséges humoráról” tanúskodik.36

A becskerekiek emellett nem sokkal a halála előtt két gesztussal mutat
ták ki Mikszáth iránti tiszteletüket. Az egyik az volt, hogy 1909 októberében 
Torontál megye, a létesítendő vármegyei közkönyvtár számára megrendel
te Mikszáth összes műveinek egy példányát37, a másik pedig, hogy egy hét
tel Mikszáth halála előtt Nagybecskereken utcát készültek elnevezni róla: a 
megyeház mögötti Úri utca nevét szándékozták Mikszáth utcára változtatni.38

Mikszáth Kálmán 1910. május 28-án fél egykor hunyt el Budapesten, 
tizenkét nappal negyvenéves írói jubileumának megünneplése után. Halál
hírét a Torontálmk Pestről táviratozták meg, s a lap részvéttel közölte, hogy 
„a most élt magyar írók legnagyobbja” távozott az élők sorából. A lap részle
tesen ismertette az elhunyt pályafutását, aki „sok nehézség közben és kevés 
elismerés mellett dolgozott”, s aki „gyorsan kedvenc írója lett a magyar olva
sóközönségnek”. A Torontál még leszögezte, hogy „műveinek legtöbbjét lefor
dították német, angol, francia, orosz, olasz, dán, szerb és tót nyelvre, és mun
kái különösen a német és francia irodalomban keltettek nagyobb hatást”.39

(2005)

36 Torontály  1901. nov. 4.
37 Torontál 1909. okt. 9.
38 Torontály  1910. máj. 20.
39 Torontály  1910. máj. 28.
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GOZSDU ELEK BÁNÁTBAN

Gozsdu Elek (1849-1919), a „sötét színekkel” festő író, a magyar fin de 
siècle különös elbeszélője, akinek látásmódját a francia naturalizmus és az 
orosz realizmus gondolatvilága határozta meg, pályafutásának elején, az 
1880-90-es években Bánátban hivatalnokoskodott. 1877-ben Nagykikindá- 
ról küldte első verseit a Miskolcz című lapnak, később, 1885 és 1887 között 
alügyész volt Fehértemplomon, a 20. század első éveiben pedig, hivatalból, 
többször is napokat/heteket töltött Fehértemplomon és Pancsován. Mind
emellett alibunári komasága is e vidékhez kötötte. Eliz című elbeszélését 
1893-ban a nagybecskereki Torontál is közölte.

Bánáti hivatalnokoskodása során szerzett élményanyagát később elbeszé
léseiben dolgozta fel. Azokban az emberi küszködés hiábavalóságát, a kilá- 
tástalanságot, a társadalmi ellentmondásokat és szociális nyomort festette. 
A természet szépségének ecsetelésével még inkább kidomborította a társa
dalom perifériájáról származó novellahősök, reményüket vesztett emberek, 
meghasonlott lelkek nyomorát, céltalanságát, kilátástalanságát.

A 19. század utolsó két évtizedében fellépő novellisták között (Petelei Ist
ván, Gárdonyi Géza, Papp Dániel meg Bródy Sándor mellett) külön hely illeti 
meg Gozsdu Eleket, akinek újszerűsége az említettekhez hasonlóan abban 
teljesedett ki, hogy látásmódját a francia naturalizmus és az orosz realizmus 
gondolatvilága határozta meg. Annak köszönhetően sikerült nekik felszá
molniuk a vidék addigi idillikus felfogását és megteremteni a városi létmód 
hangját, miközben többnyire „sötét színekkel” festették történeteiket, hő
seiket meg társadalmi jelenüket.

Gozsdu Elek a magyar fin de siècle különös elbeszélője. Irodalmi pályája 
az 1880-as években kezd kibontakozni, de írói invenciója már a 19. század 
utolsó éveiben elerőtlenedik, szépírói megnyilatkozásai pedig évi két-három 
elbeszélésre korlátozódnak csupán. Pályafutása arra az időszakra esik, ami
kor mind érezhetőbbek a társadalmi feszültségek az akkori Magyarorszá
gon, mind kifejezettebb a szociális rétegeződés meg a dualizmus válsága. 
Akkortájt már „a romantikus idők és függetlenségi küzdelmek össznemzeti 
mámora végérvényesen a múlté, a kor szikár kérdéseket tesz föl, nem törő
dik az ideákkal, mindent a »pozitív tények« jegyében óhajt megoldani. A kor
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»realista«, s ezt a szemléletmódot várja a fellapozásra kínálkozó új regények
től, újfajta szereplőket, a mindennapi élet konfliktusait.”40 Az irodalomban 
is ízlésváltás következik be: Hugó, Dumas és Dickens helyett Balzac és Zola 
lesz a mintaadó, az oroszok közül pedig Turgenyev.41

Gozsdu Ercsiben született 1849. november 28-án, Miskolcon nevelkedett, 
iskoláit pedig Temesvárott és Pesten végezte.42 A jogi pályát választotta hiva
tásul, és pályafutását is temesvári királyi főügyészként fejezte be, miközben 
„mellékesen” író is volt, egy ideig lapszerkesztő, szenvedélyes vadász, hozzá
értő kinológus, műgyűjtő, természetbarát és Darwin tanainak lelkes követője.

Családja macedón-román-szerb keverék volt43, de csakhamar elmagya- 
rosodott. Pályafutásának egyik jellemzője éppen többnyelvűsége volt, tekin
tettel arra, hogy tudott szerbül, románul, németül, franciául, olaszul és lati
nul44, s mint Bori Imre írja, „talán ezekben a tényekben lehet vonzalmainak 
geográfiai helyszíneit magyarázni”45, hiszen rendre többnemzetiségű bánáti 
városokban hivatalnokoskodott.

Pályafutásának sok ellentmondása van, élete váratlan fordulataira sincs 
mindig kielégítő magyarázat. 1877-ben Nagykikindán hivatalnokoskodott, és 
onnan küldte első verseit közlésre a Miskolcz című lapnak.46 Tehát költőként 
indult, de csakhamar a prózaírásban talált magára. 1880-tól a Függetlenség 
című ellenzéki lap munkatársa volt, 1883-ban pedig rövid ideig a Magyar 
Újság tudósítója.47 Ekkor váratlan fordulattal újra visszakanyarodott a jogi 
pályára: egy ideig bíróságon dolgozott. 1885 és 1887 között alügyész volt 
Fehértemplomon48, 1887 és 1889 között hasonló minőségben Budapesten, 
1889 és 1892 között Karánsebesen volt ügyész, 1892-től Temesvárott49, 1897- 
től 1905-ig pedig a zombori bíróság elnöki tisztségét töltötte be.50 Zombor-

40 Alexa Károly-Pongrácz P. Mária: Kertünk Istennel határos. Gozsdu Elek és Weisz 
Anna levelezése 1906-1915. Kortárs Kiadó, Budapest, 2002, 6.

41 Uo.
42 Üj magyar irodalmi lexikon I. Főszerk. Péter László. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1994, 692.
43 Uo.
44 Szűcs Imre: Gozsdu Elek Bánát-képe = Üzenet, 1977. 9. szám, 510-522.
45 Bori Imre: A titokzatos író. Jegyzet Gozsdu Elekről, születésének 150. évfordulóján 

= Magyar Szó, 1999. november 27-30.
46 Szűcs Imre: Gozsdu Elek Bánát-képe =  Üzenet, 1977. 9. szám, 510-522.
47 Üj magyar irodalmi lexikon I. Főszerk. Péter László. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1994,692.
48 Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. Kis-Lant Kiadó, Budapest, 1995,248.
49 Id. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái III. Budapest, 1894,1331.
50 Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. Kis-Lant Kiadó, Budapest, 1995, 

483.; Herceg János: Ruskin a régi Bácskában = Magyar Szó, 1970. márc. 22.12.; Káich Kata
lin: Egy fejezet a magyar-szerbhorvát irodalmi és kulturális kapcsolatok történetéből (Zom- 
bor 1875-1918). Ravangrad, Zombor, 1975.; Káich Katalin: Szabad líceumok Bácskában és 
Bánátban. A  Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1979, 
66-76; Vasiljevic, Stevan: Znameniti Somborci. Növi Sad, 1989, 104.
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ból azután végérvényesen visszatért Temesvárra, ahol királyi főügyészként 
dolgozott, s ott is hunyt el 1919. május 26-án, éjjel 3 órakor.

Gozsdu felesége Bauer Hermina volt51, s ebből a házasságból egy fiuk szü
letett, aki az első világháború első heteiben életét vesztette.52 Ez a tragédia 
teljesen megtörte és lelkileg összeroppantotta Gozsdut.53

A 20. század első éveiben hivatalból többször is napokat/heteket töltött 
Fehértemplomon és Pancsován, és erről Weisz Annához írt leveleiben szá
molt be.

Gozsdu viszonylag keveset alkotott. Két regényt írt, Az aranyhajú asszonyt 
(1880) és a Ködöt (1882), Tantalus (1886) címmel pedig egy kötetnyi elbeszé
lést adott közre. írt két színművet, A félistent (1908) meg A karriert (1911). 
Verseit, elbeszéléseit, kritikáit és egyéb írásait a Miskolcz, a Magyar Újság, 
a Magyar Szalon, A Hét, az Arad és Vidéke, a Torontál a Szegedi Napló, a 
Délmagyarországi Közlöny, A Természet, a Nemzeti Szemle, a Vasárnapi Újság, 
az Ország-Világ, a Bácska, az Igazság stb. közölte.54 Helyesen állapítja meg 
Bori Imre, hogy „műveinek a felét szinte nem ismeri az irodalomtörténész, 
még kevésbé az olvasó”.55 S valóban, az irodalmi közvélemény életében még 
nem ismerte fel írói tehetségének igazi nagyságát, csak a hozzá legközelebb 
álló kortárs íróbarátok: Mikszáth Kálmán, Justh Zsigmond, Kiss József és 
Ambrus Zoltán.56 Az, amit Gozsdu csak úgy, „mellékesen” írt, olyan színvo
nalú volt, hogy barátai a legjelentősebbek között tartották őt számon.57 Nem 
véletlen, hogy Szana Tamás 1889-ben felveszi Újabb elbeszélők című köteté
be, Mikszáth, Justh és Bródy mellé.58

Kortársai, de később az irodalomtörténészek sem igen értették az iroda
lomhoz való viszonyát. Hegedűs Géza szerint Gozsdu „csak úgy, mellékesen 
író”, bár műveltségét és érdeklődési körét tekintve lehetett volna természet- 
tudós, filozófus vagy jogászprofesszor is.59 Méray Horváth Károly értéke

51 Alexa Károly-Pongrácz P. Mária: Kertünk Istennel határos. Gozsdu Elek és Weisz 
Anna levelezése 1906-1915. Kortárs Kiadó, Budapest, 2002, 682

52 Hegedűs Géza: Gozsdu Elek (1849-1919). 2005. Forrás: http://mek.oszk.hu/01100/01149/ 
html/ (2016. 02. 23.)

53 Uo.
54 Szűcs Imre: Gozsdu Elek Bánát-képe = Üzenet, 1977. 9. szám, 510-522.; Új magyar 

irodalmi lexikon I. Főszerk. Péter László. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994; Gulyás Pál: 
Magyar írók élete és munkái. XI. Kiadja az Argumentum Kiadó és a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtára, Budapest, 1992.

55 Bori Imre: A titokzatos író. Jegyzet Gozsdu Elekről, születésének 150. évfordulóján. =  
Magyar Szó, 1999. nov. 27-30.

56 Hegedűs Géza: Gozsdu Elek (1849-1919). 2005. Forrás: http://mek.oszk.hu/01100/01149/ 
html/ (2016. 02. 23.)

57 Uo.
58 Petrik Géza: Magyar könyvészét 1886-1900. Magyar Könyvkereskedők Egyesülete, 

Budapest, 1908.
59 Hegedűs Géza: Gozsdu Elek (1849-1919). 2005. Forrás: http://mek.oszk.hu/01100/01149/ 

html/ (2016. 02. 23.)
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lése szerint ,,[A]z írót úgy látszik, nagyon elvonja hivatásától a hivatal; és 
a vadászbarangolások is talán mind ritkábbak. A temesvári királyi ügyész 
és az író közt úgy látszik az író húzza a rövidebbet”.60 Kiss József meglátása 
szerint Gozsdu Elek „[...] a nyolcvanas évek derekán egy nagy, becsületes 
irodalmi sikerrel tarsolyában faképnél hagyta az irodalmat és ment kenyér 
után”.61 Életpályájának egy másik méltatója azt sejteti velünk, lehet, „soha 
nem fogjuk is megtudni azt, hogy Gozsdu miért szakított alkotóereje teljé
ben az irodalommal és az irodalmi társasélettel”, ám ennek egyik lehetsé
ges okát különc egyediségében, akaratgyengeségében, a másikat pedig a 19. 
század végének jellemző kultúrkritikai magatartásában, a kivonulásban-sze- 
cesszióban leli meg.62

Gozsdu stílusát, írói magatartását különféleképpen ítélték meg. A kora
beli kritika „magyar Turgenyev”-nek nevezi, ám Méray Horváth Károly 
szerint csak elbeszéléseinek külső formája volt Turgenyevhez hasonlatos, a 
bennük rejlő tűz azonban „a hamisítatlan, klímánkbéli napvilág sugarainak 
egy-egy csillogó kévéje”.63 Ugyancsak Méray az, aki a Tantalusról írva stílu
sában felismeri a „mély nihilizmust”.64 Kiss József tűzzel és szenvedéllyel teli 
„renaissance ember”-nek nevezi, aki „foglalkozott szépművészeti tanulmá
nyokkal, gyűjtött drága kiadványokat, képeket, műtárgyakat, előkelő ízléssel 
és tudással”.65 Szűcs Imre szerint is „inkább a kihalófélben levő reneszánsz 
embernek volt a megtestesítője, aki nemcsak kora művészi áramaira, hanem 
a művészetek szinte valamennyi ágában otthonosan mozgott, sőt a filozó
fiában és a természettudományokban is roppant jártas volt.66

Justh Zsigmond jegyzi fel róla, hogy „káprázatokba” esett, a szkepszis és 
a nihil örvényeibe, hiszen „ing jobbra-balra, nem meri kimondani vélemé
nyét, s azt sem meri bevallani, hogy nem bízik a véleményében”.67 Egy másik 
helyen olvassuk, hogy „Baudelaire nyit neki ablakot még távolabbi »tájak« 
felé. Ruskin esztétizmusával, a preraffaeliták szép iránti imádatával telik el, 
Whistler és Böcklin festészetéért rajong. Bécsbe kétszer is felutazik a sze
cessziós kiállításra, Velencében a renaissance emlékeit csodálja”.68

60 Méray Horváth Károly: Gozsdu Elek = A Hét, 1893. febr. 26., 9/165., 133-134.
61 Bori Imre: A titokzatos író. Jegyzet Gozsdu Elekről, születésének 150. évfordulóján 

= Magyar Szó, 1999. nov. 27-30.
62 Alexa Károly-Pongrácz P. Mária: Kertünk Istennel határos. Gozsdu Elek és Weisz 

Anna levelezése 1906-1915. Kortárs Kiadó, Budapest, 2002, 9.
63 Méray Horváth Károly: Gozsdu Elek = A Hét, 1893. febr. 26., 9/165., 133-134.
64 Uo.
65 A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig =  Sőtér István szerk.: A magyar irodalom 

története IV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965, 836.
66 Szűcs Imre: Gozsdu Elek Bánát-képe =  Üzenet, 1977. 9. szám, 510-522, 510.
67 A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig =  Sőtér István szerk.: A magyar irodalom 

története IV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965, 837.
68 Uo.
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A róla szóló méltatásokat olvasva felmerül bennünk a kérdés, vajon 
„sötét” volt-e írói világa, s ha igen, mennyire? Ugyanis életrajzi adatainak 
hiányos ismeretében sokan „titokzatos”, „különc” írónak bélyegzik őt, és 
elbeszéléseinek „sötét világát” emlegetik, holott figyelmen kívül hagyják a 
tényt, hogy e látószöge, vagy mondjuk úgy: alaphangja jórészt tisztségéből 
adódott. Ügyészként, gyakorló jogászként (szinte naponta) az asztalára kerü
lő bírósági tárgyak tömkelegében csakis a (sötét) valóságot tapasztalhatta, 
az emberi ballépéseket, züllést és nyomort. Mint Szűcs Imre írja, „Bánát 
uradalmi világának kastélyokkal és omlatag, dohos, sötét sárodúkkal jel
zett pólusai között - a civilizáció átkától, a korrupciókig, sikkasztásokig, az 
adó terhe alatt nyögő szegénységig - sok mindent meglátott”.69 Meg is kel
lett látnia a valóságot, hiszen jogászként többek között ez is a feladatkörébe 
tartozott. Az, hogy korának szomorú és ellentmondásos jelenét megkapó- 
an és élvezetesen irodalmi formába tudta önteni, úgy hisszük, nem feltétle
nül pesszimizmusának a bizonyítéka, inkább tisztánlátásával, realizmusával 
magyarázható. Hiszen ugyanakkor levelezéséből gyöngédség, érzelmesség 
és elragadtatás árad, s lírai természetábrázolások váltják egymást. Egyébként 
Herceg János is úgy véli, hogy „a valóság egyáltalán nem volt olyan komor 
és drámai Gozsdu Elek körül (...), mint amilyennek az irodalomtörténészek 
szeretik feltüntetni”.70

Gozsdu halála után csakhamar feledésbe merült, s csak évtizedekkel később 
fedezték fel újra, nem is egyszer! Először 1939-ben Szántó Erzsébet írt róla 
egy értekezést71, majd 1941-ben Reisz Mihály külön tanulmányban méltatta 
munkásságát.72 Másfél évtizeddel később ébred fel újra az érdeklődés iránta, 
amikor is Miklóssy János kiadásában (Lukácsy Sándor bevezetőjével) Nemes 
rozsda címmel megjelent válogatott elbeszéléseinek egy kötete.73 1969-ben, 
halálának ötvenedik évfordulóján újra kiadták a Ködöt74,1982-ben pedig Az 
étien farkas címmel jelent meg egy novellaválogatása.75

Az utókor számára azonban, úgy tűnik, Weisz Annával való levelezése 
jelentette az igazi felfedezést. Elsőként Pongrácz R Mária adott közre egy 
válogatást több száz (1906 és 1915 között írt) leveléből76, 1975-ben pedig

69 Szűcs Imre: Gozsdu Elek Bánát-képe = Üzenet, 1977. 9. szám, 510-522, 514.
70 Herceg János: Ábrándok és feltevések = Magyar Szó, 1970. márc. 15.
71 Szántó Erzsébet: Gozsdu Elek. Kiskunhalas, 1939.
72 Reisz Mihály: Gozsdu Elek (1849-1919). Budapest, 1941.
73 Gozsdu Elek: Nemes rozsda. Válogatott elbeszélések. Bevezető: Lukácsy Sándor, Kiadó: 

Miklóssy János, Budapest, 1955.
74 Gozsdu Elek: Köd. Regény és elbeszélések. Kiadó és utószó: Ács Margit. Szépirodalmi 

Könyvkiadó, Budapest, 1969.
75 Gozsdu Elek: Az étien farkas. Novellaválogatás, Budapest, 1982.
76 Gozsdu Elek: Anna-levelek. Válogatás a szerző Weisz Annához írott leveleiből. Kiadó 

és utószó: Pongrácz P. Mária, Bukarest, 1969.
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ennek egy újabb kiadása is napvilágot látott.77 Ezt követően 1982-ben Az 
étien farkas című kötetben jelent meg egy gazdag válogatás az Annához írott 
levelekből.78 Utóbb 2001-ben adtak közre belőle egy bő válogatást Kertünk 
Istennel határos címmel.79 Egy szerelmi kapcsolat története és természete 
mutatkozik meg ezekben a levelekben, meg mindaz, ami Gozsdut foglal
koztatta, a zenétől, a filozófiától a természettudományokig és festészetig. E 
gazdag levelezésből egy lírai pszichológiai regény bontakozik ki, de egyben 
becses kortörténeti dokumentum is.80

Gozsdu jelentőségéről még csak annyit, hogy „az irodalomtörténet azon
ban azóta többször is felismerte, hogy klasszikus elbeszélőink közé tartozik, 
egyenrangú a Nyugat nagy elbeszélőivel, se realizmusunk, se szecessziónk 
nem foglalható össze életműve nélkül”81

Szűkebb tájegységünk irodalomtörténészei mindenekelőtt azt hangsú
lyozzák, hogy műveiben „a dél-bánáti táj embereinek állított maradandó 
emléket”, s hogy „az élmény jogán áll közel hozzánk”82, minthogy „a bánáti 
síkság képei is nála jelennek meg nemcsak először, hanem itt kapnak művé
szi szerepet is”.83 Emellett fontos irodalomtörténeti tény az is, hogy Gozsdu 
nemcsak „a dél-bánáti világ igazibb és mélyen szántó ábrázolója”, hanem 
hogy nála „vetődnek fel azok a sajátos társadalmi-esztétikai kérdések, ame
lyekkel majd a jugoszláviai magyar irodalom találja szembe magát a húszas
harmincas, különösképpen pedig a hatvanas években”.84

A fiatal költő 
(Nagykikindány 1877-ben)

Kevéssé ismeretes, hogy Gozsdu Elek 1877-ben, Nagykikindán hivatal - 
nokoskodva költőként kezdte pályafutását „érzelgős, szenvelgős, almanach- 
líra szerű versekkel”, s ott voltaképpen „hangját próbálgató, vidéki költő” 
volt.85 „Első verseit - Nagy-Kikindáról postázva a miskolczi [...] Miskolcz 
című lapban közölte 1877. május 13. és december 2. között (Éjszakára, 1877.

77 Gozsdu Elek: Anna-levelek. Válogatás a szerző Weisz Annához írott leveleiből. Kiadó 
és utószó: Pongrácz P. Mária, Bukarest, 1975.

78 Gozsdu Elek: Az étien farkas. Novellaválogatás, Budapest, 1982.
79 Alexa Károly-Pongrácz P. Mária: Kertünk Istennel határos. Gozsdu Elek és Weisz 

Anna levelezése 1906-1915. Kortárs Kiadó, Budapest, 2002.
80 A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig =  Sőtér István szerk.: A magyar irodalom 

története IV. Akadémiai Kiadó, Budapest 1965, 837.
81 Hegedűs Géza: Gozsdu Elek (1849-1919). 2005. Forrás: http://mek.oszk.hu/01100/01149/ 

html/ (2016. 02. 23.)
82 Bori Imre: Gozsdu Elek = Magyar Szóy 1969. szept. 28.
83 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Fórum Könyvkiadó, Újvidék 

1998, 52.
84 Uo. 51.
85 Szűcs Imre: Gozsdu Elek Bánát-képe = Üzenet, 1977. 9. szám, 510-522.
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május 13., Az éj, 1877. június 10., Románc, 1877. november 8., Ne zúgjatok, 
1877. december 2.)”.86 Sajnos, éppen erről az időszakáról tudunk a legkeve
sebbet. Ám, mint Mártír (1886) című elbeszélése is bizonyítja, onnan gazdag 
élményanyaggal távozott.87 E történetét is természet- és tájleírással vezeti be, 
amelyből kiderül, hogy kikindai hivatalnokoskodása idején személyesen is 
megtapasztalta a Nagybecskerek és Nagykikinda közötti országút mizériá
it. „Poros, árnyéktalan út vezetett Kikindáról Becskerekig. Hosszú, mintha 
sohasem lenne vége, egyhangú, mint az unalom. A nap fakóvá teszi a vas
tag, barna port, s a kocsik szennyes porfelhőktől kísérve lassan döcögnek a 
messze barnuló úton. Mintha ellensége volna itt a fáknak, kettétörött, vékony, 
elszáradt akácderekak meredeznek szomorúan jobbról-balról.

Az árnyéktalan, szomorú út, egyhangú pacsirtafütty a vetések fölött, a 
távolban bogarászó varjúcsapatok, egy-egy csendesen úszó karvaly a felhőt
len levegőben, egypár konkolyozó rác leány rikító viganókban a zöld vetések 
között, ezeknek bús dalai, amint a csendes szellő a dal egy-egy foszlányát az 
utas fülébe hozza, levert hangulatban tartják az embert.

Hárman ültünk a zörgő parasztkocsin. Én, egy ismeretlen útitársam, aki
vel együtt fogadtuk a kocsit, meg a kocsis.”88

Valószínűnek tartjuk, hogy nagykikindai, pontosabban Nagykikinda 
környéki témájú az Ultima ratio 1886-ból.89 Ebben is a természetleírás a 
megkapó és szép, s ezzel ellenpontozza a mostoha emberi sorsot, jobban 
mondva Matyi bácsi, az idős temetőcsősz sorsán keresztül hangsúlyozza azt: 
„Meleg, sugaras októberi nap volt, midőn utoljára vadásztam szalonkákra a 
k-i mocsarakon. A szalonkák az élesen tűző nap melege alatt szépen kitar
tottak, lomhábban repültek, s csak akkor jutott eszembe az órát megnézni, 
midőn töltényeim már elfogytak.

Háromra járt az idő. Egészen egyedül voltam a széles mocsáron. A mély, 
néma csendet nem zavarta meg semmi. Időnként fölrebbent előttem egy- 
egy csekkegő szalonka, amint a mocsárparton végigmentem; pár pillanat
ra hallottam fejem fölött azt a gyöngéden halk decrescendóba vesző, sivító 
hangot, amit a magasan járó csörgő kacsák repülése okoz; a beláthatatlan 
magasságban járó vadludak szakadozott, gügyögő hangjai mind távolabb és 
távolabbról hallatszottak, aztán mély csendbe veszett minden hang.

A messze síkságba nyúló legelőkről és ugarolt szántóföldekről sem hal
latszott semmi.

A nap a nyugatról fölkavarodó ritkás, fehér felhőkbe tűnt; sugarai tompább 
élűek lettek, mintha gyöngéd moll függöny mögött ragyogtak volna, mi által

86 Uo.
87 Gozsdu Elek: Köd. Regény és elbeszélések. Utószó: Ács M argit. Szépirodalmi 

Könyvkiadó, Budapest, 1969, 349-373.
88 Uo.
89 Gozsdu Elek: Köd. Regény és elbeszélések. Kiadó és utószó: Ács Margit. Szépirodalmi 

Könyvkiadó, Budapest, 1969. 402-413; A Hét, 1893. febr. 26.
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világosabb, majdnem kékbe játszó lett az árnyék. A sárguló nád, sás, káka 
mintegy aranyos visszfényt vert; a zöldek sötétebbek, mélyebbek lettek, és itt- 
ott a vizek derült, ezüst fényben csillámlottak ki a barna sártömegek közül.

Egy fűszál, egy nád sem ingott, de azért a mocsár mégsem látszott élette
lennek. Nem a dermedt mozdulatlanság volt ez, sem az álmatag nyugalom, 
mely a nyári estéket, kivált júniusban, jellemzi, hanem volt benne valami a 
lemondó, félénk nyugalomból - midőn a késői hajtások alig bújnak ki a föld
ből, s eleven zöldjük csak együttesen, mint reflektáló szín hat, ellensúlyozva 
az érett sárga nád, a bámulásnak induló káka és piszkosbarna sástarlók által.

Szomorú és mégis ilyenkor a legbarátságosabb a mocsár. A levegő átlát
szóbb, nyugodtabb; nem csalnak sem az erős fénynek, sem a tikkasztó 
melegnek reszketeg hullámai. Minden való, igaz színében mutatkozik; és az 
a mély, szürkés barna szín, mely minden egyes növényt, minden göröngyöt 
így ősszel jellemez, adja meg azt a fájdalmas, bánatos hangulatot, melynek 
olyan szívesen átengedjük magunkat.

Csak lassan haladtam előre a parton.
A mocsárnak mintegy a testét hosszában összetartó emelkedőre mentem. 

Nagyon ki voltam fáradva, s megörültem, midőn kissé távolabb megpillan
tottam egy kocsit, amint a káposztásföldek között, gazzal száraz kórokkal 
megrakva előre döcögött. Lassan, lépésben haladt, könnyű volt elérnem. Egy 
sárga, vén gebe volt a kocsi elé fogva.”

Gozsdunak ezenkívül még egy kikindai vonatkozását ismerjük. Ott élt 
egyik barátja, Jeszenszky Ignác (1862-1924), a kikindai evangélikus lelkész 
és közíró, aki a 19. század vége felé a társadalmi problémák vizsgálódásával 
foglalkozott, különösen az agrárszocializmussal, amellett lapot szerkesztett, 
de szépirodalmi alkotásokat is közölt.90 így, amikor 1888 októberében, előfi
zetési felhívást jelentetett meg Eltaposott virág című egykötetes regényének 
második kiadására a Torontóiban, abban Gozsdu méltatásából is idézett.91

Levéltári adatok híján nem tudtuk pontosan behatárolni Gozsdu nagy- 
kikindai időszakát és tevékenységét.

„A Nera parti bor- és virágvárosban”
(Fehértemplomon, 1885 és 1914 között)

Nagykikinda után második bánáti állomáshelye Gozsdunak (az akkor 
Temes megyéhez tartozó) Fehértemplom szabad királyi város volt, a koráb
ban polgárosított határőrvidéken.92 Gozsdu 1885-ben érkezett Pestről, a fővá
ros forgatagából a mintegy nyolcezer lakosú, német többségű, csendes vidéki

90 Németh Ferenc: „Ezt a népet földhöz kell juttatni” (Jeszenszky Ignác: Kiáltó szó) =  
Magyar Szó, 1987. aug. 30.

91 Torontói, 1888. okt. 25.
92 Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. Kis-Lant Kiadó, Budapest, 1995,462.
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városkába, amelyet szerbek, románok, magyarok és csehek is laktak.93 Ott a 
fehértemplomi királyi törvényszék mellé rendelt királyi ügyészségen 1887 
őszéig alügyészként dolgozott.94 Ennek hozadéka a kilenc elbeszélésből álló 
Tantalus (1886) című kötete, amelyet ott írt95, s amely immár „igazán mélyre
ható lázadás a romantikus »beszéllyel« és az anekdotizmussal szemben”.96 De 
nemcsak az, hiszen Méray Horváth Károly szerint „levegős, mély hangulatú, 
éles csillogású” elbeszélések ezek, s „igazi, bánáti, bő világosságú kolorit árad 
belőlük, egy-egy éclairjével a mély pozitív filozófiának egy egész társadalmi 
élet színeit játszva” - 97, minthogy „a bánáti bűbájos délibábos pusztaságo
kon [...] a Nihil szállja meg az emberek lelkét, annak a végtelen semmiség
nek az érzete, ami az ember a nagy mindenségben. Itt csatangolt napokon, 
heteken keresztül, szemére húzott lágy kalapban egy magános vadász, lelke 
még telve az izzó, civilizált világ küzdelmeivel, miknek víziói itt, mint rezgő 
délibábok támadnak fel az író fantáziájából.”98

Fehértemplomon Justh Zsigmonddal levelezik, akinek 1886. november 
6-án azt újságolja, hogy ismét Darwin tanaival szándékozik foglalkozni.99 
1887. június 5-én pedig - Taedium vitae című elbeszélését véleményezve 
- azt írta neki, hogy az elbeszélésnél „ma az artistikus kérdés igen fontos, 
majdnem olyan fontos, mint a megoldandó kérdés.”100

Az irodalomtörténészek szerint Gozsdunak itt „mindinkább letisztulnak 
művészi nézetei”.101

Később is megfordult itt többször, temesvári királyi főügyészként, mint
hogy hozzá tartozott a fehértemplomi ügyészség munkájának ellenőrzése. 
Levelezésének tanúsága szerint rövidebb ideig itt tartózkodott 1910 júniusá
ban, 1912 júniusában, valamint 1914 januárjában és júniusában.102 Ez utób
bi látogatásait Weisz Annához írt levelei dokumentálják, amelyekben szép 
leírásokat ad Fehértemplomról.103

1885-ben Gozsdu gyorsan bekapcsolódott a fehértemplomi társas élet 
vérkeringésébe, amellyel mindennapi komor, lélekölő munkáját próbálta

93 Magyar helységnév-azonosító szótár. Lelkes György szerk. Balassi Kiadó, Budapest, 
1992,130.

94 Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. Kis-Lant Kiadó, Budapest, 1995,462.
95 Uo.
96 A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig =  Sőtér István szerk.: A magyar iroda

lom története IV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965, 832.
97 Méray Horváth Károly: Gozsdu Elek = A Hét, 1893. febr. 26.
98 Uo.
99 A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig =  Sőtér István szerk.: A magyar iroda

lom történetelV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965, 831.
100 Uo. 835.
101 Uo. 834.
102 Alexa Károly-Pongrácz P. Mária: Kertünk Istennel határos. Gozsdu Elek és Weisz 

Anna levelezése 1906-1915. Kortárs Kiadó, Budapest, 2001.
103 Uo.

- 2 5 -



ellensúlyozni. Abban az időben néhány fehértemplomi barátja volt: Tornya 
Endre ügyvéd (később fehértemplomi tiszteletbeli főügyész), Bottlik Dezső 
közjegyző, Rosiu M. János ügyvéd, Popescu Traján, a fehértemplomi kirá
lyi törvényszék bírája és a bohém tréfamester, Michalovits Gábor.104 Sajnos, 
1885 és 1887 között fehértemplomi hivatalnokoskodásának részleteiről, 
esetleg ottani publikálásáról nincsenek adataink. Ám annyi bizonyos, hogy 
élményvilágát gazdagította, s azt csak később írta ki magából elbeszélései
ben, például 1888-ban, A nádsípban.105 Abban megelevenedik egy dél-bánáti 
kisváros hangulata, és feltűnik egyik hőse, Gavrilovics Josza alakja. „A fehér
templomi igazságszolgáltatás nagy könnyebbségére van a törvényszék előtt 
ékeskedő, árnyas kicsi park. Munka után itt szoktak a »törvénytevő« urak 
pihenni, munka előtt itt szoktak politizálni, vitatkozni, tréfálni, adomázni.

Hűvös, illatos a levegő; kényelmes, tiszta, fehérre festett padok marasz
talják az embert, s a hangos, jókedvű beszédbe belevegyülnek madárhan
gok, vidám gyerekzaj. Hársfa- és platán-, szilfa- meg akácsorok váltakoznak 
itt. Az aktában meggyengült szemnek üdülést nyújt a frissen tartott pázsit 
zöldje, és a tüdőnek üdülést szerez az ózonteljes levegő.

Kaszinó ez a kis park; boltozatja a bárányfelhős ég; szalonjai a finom 
fövénnyel behintett fasorok, s a rondót szegélyező koronás fák alatt vannak 
a kis társalgók.

Az ország, a megye, a város minden fontos és mellékes eseménye a meg
beszélés tárgya. Itt sül ki: ki az ellenzéki, ki hány nyulat lőtt, hány szalonkát 
hibázott, hogy a »Babby«-nak kitűnő orra van, de fájdalom, rossz a dresszú- 
rája, hogy a szolgabíró nevére hidat kereszteltek, hogy a bolgár fejedelem nem 
tarthatja meg a trónját, s hogy B-nek egyáltalán nincs fogalma a tarokkról.

Itt éreztem legelőször, hogy a távolság mennyire degradálja a világról 
szóló események érdekességét. Egy trónvesztés, egy kiváló ember halála, a 
hadizenet prognosztikonja reám nézve legfeljebb csak annyi érdekességgel 
bírt, mint egy derült nap, ha vadászni akartam menni.

Egy fárasztó főtárgyalás után leültem a parkba pihenni. Dél volt. Melegen 
sütött a nap; az utca kavicsporának fehéres színe szinte sértette a szememet, 
amint a tikkasztó napsugarak reátűztek.

A Stefánia utca egészen néptelen volt.
Valami sajátszerű síp hangjai ütötték meg a füleimet. Tisztán meg lehetett 

különböztetni két szólamot. Egy egyszerű, rövid, monoton szerb dal hangjai 
voltak ezek, tele fájdalommal, keserűséggel. Önkénytelenül az utcára néztem, 
s megpillantottam az embert, aki olyan keservesen fújta. Rákiáltottam, s az 
ember átugorva az alacsony fakerítést, a gyepen keresztül felém közeledett.”106

104 Fehértemplom és Vidéke, 1914. jan. 22.
105 Gozsdu Elek: Köd. Regény és elbeszélések. Utószó: Ács Margit. Szépirodalmi Könyv

kiadó, Budapest, 1969,418-426.
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Amikor belefáradt hivatali munkájába és az emberekbe, Kiss József író- 
és vadásztársa szerint „fogta vadászfegyverét, vagy ment cserkészni, vagy 
megvonult lesbe valami orvvadász cimborával, nem is a vad, mint inkább a 
vadásztárs kedvéért”.107

Évekkel fehértemplomi hivatalnokoskodása után Gozsdut, már mint 
temesvári királyi főügyészt, 1914 januárjában ismét Fehértemplomon talál
juk. Akkor ottani barátai és egykori munkatársai a Társaskör helyiségében 
vacsorát rendeztek a tiszteletére. Az esten „általános ügyelem között Gozs
du Elek alügyész állott fel szólásra s egy magas költői szárnyalású bájos 
beszédben visszapillantást vetett az elmúlt 25 esztendőre, amikor mint fiatal 
alügyész Fehértemplomban, a virágok városában szolgált, ahova annyi ked
ves és felejthetetlen emlék fűzi. Meleg szeretettel emlékezett meg a jelenle
vő, s akkor vele működő barátairól, elsősorban Tornya Endre ügyvédről, aki 
akkor gyönyörű szép fiatalember volt, dr. Bottlik Dezsőről, aki minden este 
megitta a magyar pezsgőjét, s hol itt, hol ott leadta a szokásos éjjeli zenéjét, 
s végül Michalovits Gáborról, az örökifjú, jó humorú bohémről, a hölgyek 
kedvencéről. [...] Michalovits Gábor, a tőle megszokott, tréfás és szellemes 
humorban a 25 év előtti múlt tréfás epizódjait említi fel kedves vonatkozás
ban dr. Bottlik Dezsővel, éltetvén a főügyészt és dr. Bottlikot. [... ] Nagy figye
lem között Rosiu M. János ügyvéd szólalt fel. [...] Örömének ad kifejezést, 
hogy az ő egykori tanítványa oly kiváló ember lett, aki ma itten ünneplés 
tárgya, amely neki mindennél jobban esik, s ennek ő örvend legjobban, hogy 
a tanítvány oly jól megérdemelt polcra emelkedett. A közöttük fennálló fél
százados barátságot, s Gozsdut élteti. A beszédek magas nívón álló soroza
tát Gozsdu Elek fejezte be, az őt jellemző poétikus beszéddel. A legnagyobb 
szeretet, elismerés és hála hangján nyilatkozik kedves barátjáról és tanítójá
ról, a mindig eminens Rosiu M. Jánosról, aki [...] sokkal jobban lelkesült 
egy aranyszínű bogár, vagy egy a virágos mező fölött röpködő lepke után.”108

Gozsdu 1887 őszén távozott el Fehértemplomról.109 Igaz, 1887-ben még 
megkísérelt képviselőként bejutni a parlamentbe, úgy, hogy függetlenségi 
párti listán jelöltette magát a fehértemplomi kerületben.110 Sajnos, a válasz
tásokon megbukott, ami megviselte „amúgy is nyomott kedélyét”, és ismét 
visszatért Pestre.111

Azután már csak temesvári királyi főügyészként utazott ki oda néhány 
napra vagy egy-két hétre, ellenőrizni a fehértemplomi ügyészség munkáját. 
Akkori fehértemplomi élményvilágáról szerelméhez, Weisz (Goldschmidt)

107 A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig = Sőtér István szerk.: A magyar iro
dalom története IV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965, 835-836.

108 Fehértemplom és Vidéke, 1914. jan. 22.
109 A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig = Sőtér István szerk.: A magyar iroda

lom története IV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965, 836.
110 Uo.
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Annához (Weisz Lajos temesvári kereskedő feleségéhez) írott leveleiből érte
sülünk.112 E nagyméretű, impozáns levelezése voltaképpen levélregénynek 
készült, és „egy finom, líraian átélt pszichológiai regény”, a magyar iroda
lom szecesszió érdekes darabja.113 Tegyük hozzá: bánáti „helyi színekben” 
gazdag, számunkra különösen értékes darab.

1910. június 29-én Fehértemplomról nem kis elragadtatással írta Weisz 
Annának, hogy kellemesen illatozik a hársfavirág, zümmögnek a méhek, s 
hogy éppen térzenét adott a katonazenekar. „Csodálatos, most már ötöd
ször vagyok itt, és úgy érzem, mintha most először láttam volna ezt a virá
gos városkát” - írta Gozsdu.114

1912 júniusában pontosan egy hetet töltött Fehértemplomon. E levelei is 
telítettek a természet szeretetével és Fehértemplom iránti elragadtatásával. 
1912. június 21-én írja: „Én szeretem Fehértemplomot; a hársfák elvirágoz
tak, de megmaradtak a kéklő Lokva nyájas hegyei és megmaradtak a fehér
templomi gazdag virágok. Ha ezt a tájképet látom, mindig eszembe jutnak a 
toszkánai vidékek. Tegnap estefelé kisétáltam a Néra patakhoz, és a szemem 
a fiesolei templom keresztjét kereste; - aztán eszembe jutott Beato Angelico, 
és eszembe jutott Leonardo da Vinci, a Magnifico - és az öccse, Giuliano és 
Mona Lisa, és szintén archaizáló érzések uralkodtak rajtam.”115 Ugyancsak 
érdekes, elbeszélései tükrében pedig fölöttébb furcsa eszmefuttatása az arisz
tokratákról és a plebszről. „Ugye úgy van? Minden tudományt, minden iga
zi gondolatot, minden nemes cselekedetet, minden nagylelkűséget, minden 
tisztaságot, minden bátorságot és minden művészetet az arisztokraták adtak 
az emberiségnek. A többi - a földhöz tapadott él, mászik, ugat, irigykedik, és 
kaján módon kegyetlen és hát persze, hogy egyenlőséget ordítván - mecha- 
nizál és mechanizmusnak érezvén a világot, géprészekké óhajtja tenni az 
emberiséget. Pedig minden, ami gép - habár célszerű és hasznos - az egyé
niség híján van. Igaz, a gépek is egyéniségek, a funkciójuk bizonyítja ezt - de 
mentül több lesz a gép, annál kevesebb lesz az emberi egyéniség - és annál 
több lesz a mechanizált ember.”116

Másnap, 1912. június 22-én is a pompás fehértemplomi parkok, kertek 
bűvölték el, főképpen pedig Andreas Boborany híres kertje. „Szokás sze
rint ma is már fél hat órakor fent voltam, és bejártam a törvényszék előtt 
álló kis parkot. Nagyon öreg hársfák állják körül ezt a kertet, és ép, erőteljes 
valamennyi. A hűvös, fényes reggeli órában megolvastam ezeket a hársfákat

112 Alexa Károly-Pongrácz P. Mária: Kertünk Istennel határos. Gozsdu Elek és Weisz 
Anna levelezése 1906-1915. Kortárs Kiadó, Budapest, 2001.

113 A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig = Sőtér István szerk.: A magyar irodalom 
története IV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965, 837.

114 Alexa Károly-Pongrácz P. Mária: Kertünk Istennel határos. Gozsdu Elek és Weisz 
Anna levelezése 1906-1915. Kortárs Kiadó, Budapest, 2001, 29-30.
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- 119-en vannak! Száztizenkilenc hársfa egy társaságban nem mindenna
pi látvány - és van közöttük apró levelű is, ezek a tömöttebbek, a kisebbek. 
A reggeli séta után a világi dolgomat végeztem - aztán valahogyan délután 
lett, és öt óra után meglátogattam a Boborany híres parkját, virágoskertjét. 
A gazda nem volt odahaza, és én egy nagyon művelt görög papnak a kalau
zolása mellett teljes három órát töltöttem a gyönyörű fák és virágok között. 
A kert, némi megszakításokkal, négy darabból áll, és jóval nagyobb, mint 
a temesvári Városliget. Válogatottak itten a fák, és ritka szépek itt a sokféle 
virágok. Sötét allék is vannak itt, az árnyékok mélyek, és egy-egy kitekintő
nél a virágok színe kápráztató erővel hat. Mikor a sötéten árnyékos, rövid 
és bokros fasorokba léptem, és a kis nyílásokon át a virágszíneket láttam, 
úgy éreztem, mintha tündérkertben volnék. [... ] Ezek a klemátiszok akkora 
virágokat hajtanak, mint a maga tenyere, mélyen és tisztán kékek, gyöngéd 
és a barokk vonalakra emlékeztető széleik vannak, a kék színük pedig vilá
gít, és ez a kék szín a finom ultramarin színnek a családjából való. És ezek a 
fantasztikus klemátiszok - sok-sok egy sorban, igazi Maeterlinck-hangula- 
tot adtak nekem - és mélyen sajnáltam, hogy maga nem volt mellettem.”117

A fehértemplomi görögkeleti pap, Nedic úr, aki őt a kertbe kalauzolta, a 
műértő és műgyűjtő Gozsdunak egy ikont, „egy bizantinus Madonnát” ígért, 
meg „egy ezüstből való kis candilát”.118

1912. június 23-án a vásári zsongás meg a fehértemplomi szövőnők mun
kái kötötték le a figyelmét: „Ma vasárnap van... az asztal, amely mellett írok, 
egy ablak mellett áll, és én látom a parknak egy kis részét, a sövénykerítést, 
négy hársfát; az egész út úgy hat, mint egy berámázott, kicsi tájkép... Sok, 
tarka ruhákba öltözött román asszonyok suhannak el az ablakom előtt, vala
mennyi siet, valamennyinek a hóna alatt van valami csomag, a kezében egy 
háziszőttes, vörös és kék és sárga vonalakkal díszített tarisznya... Vásár van 
ma, és ezek az asszonyok odahaza összekeresték minden régi hímzésben, 
varrásban és szövésben való apró kis kincseiket, és elhozták ide, kiterítették a 
park útjainak a szélére, közvetlenül a gyepek szélére, és alig várják, hogy egy
két koronáért túladjanak azokon a csodálatra méltó és iparművészeti nagy 
értékkel bíró munkákon, amelyeket a művészeti ösztönük sugallt nekik.”119

1912. június 24-én már türelmetlenül várja a fehértemplomi pópát, aki 
megígérte neki, hogy szerez a számára „egy-két ősrégi bizantinus szentké
pet”.120 „Ezek a képek azért érdekelnek, mert a hellén kultúra hanyatlása után 
egy új hitvallás, egy új kultúrának a küszöbén festették őket mozaikban és 
festékben. [...] Én ezekben a képekben a miszticizmust szeretem, a beléjük 
helyezett kultúra az, ami megfog, és látván, nézvén ezeket a képeket, meg
érzem annak a kornak minden rajongását, félelmét. Stílus támadt ennek a

117 Uo. 266.
118 Uo. 267.
119 Uo.
120 Uo. 269.
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kornak a nyomán, és ebben a stílusban meggyőződés van - ezért szeretem 
ezeket a bizantinus képeket. Az isten és a szentek arcába valami emberfölötti 
erőt vittek azok a bizánciak - szeretem őket” - magyarázta.121

1912. június 25-én újságolja Weisz Annának azt a groteszk élményét, 
amelynek kezdeményezője egyik régi barátja, Popescu Traján volt, s amely 
víg poharazással ért véget - a temetőben!122 „Tegnap délután egy különös 
dolgot éltem meg. Van itt egy ifjúkori barátom, aki Boksánbányán született, 
Popesku Trajannak hívják... ő is mondja, de a feje is mutatja, hogy spanyol 
vér van benne. A grandezzája és ezzel együtt a hiúsága tökéletesen spanyol. 
A felesége, Danicának hívják, balkáni mivoltánál fogva szintén hiú. Gyer
mekeik nincsenek, és - édes jó Istenem - halhatatlanságra vágynak! Tettek 
és gondolatok nem adattak nekik, az egész életük ártatlan önkultuszban 
merült ki, és így »egy örökké tartó« mauzóleumot építettek maguknak; csak 
ők ketten fognak benne aludni, ketten egymás mellett. A mauzóleum arabs- 
bizantinus stílben épült, magas kupolája van, és a falait »az ágyúgolyók sem 
rombolhatják el«. A gondolat szép, a mauzóleum is szép az ő színes, kis
sé tarka kupolájával, a szép, festett ablakaival. Vastag vörös rézlemez födi a 
»szalont«, amelyben pihenni fognak... de egy alávaló mesterember készítette 
az ágyúbronzba öntött, életnagyságú arckép-plakettjüket. Ez a mauzóleum 
csodálatra méltó módon fejezi ki a Balkánt. A szépségek mellett ott ordí
toznak a leggorombább ízléstelenségek, sértő banalitások, és bántó benne 
az is, hogy a legnemesebb anyagok, a szép márvány, a nemes bronz milyen 
alávaló és ízléstelen mesteremberek keze közé kerültek... káromkodni sze
rettem volna...

Traján barátom meghívott, hogy nézzem meg a mauzóleumot; a meghí
vást azon feltétellel fogadtam el, ha pezsgőt és vörösbort viszünk magunkkal 
a halhatatlanság kicsi csarnokába, ahol a küszöb fölött ezek a büszke szavak 
olvashatók: In spécié aeternitatis... a halhatatlanság jegyében...

Hát kimentünk a temetőbe...[...] Négyen voltunk a mauzóleumban, 
és miután mindent megnéztünk, megcsodáltunk, kidurrant a pezsgősüveg 
dugója... [...] Víg poharazás egy mauzóleumban!”123

1912. június 26-ai leveléből megtudjuk, hogy unta hivatali munkáját, s 
hogy némi érdekességet csak az elítéltekkel való beszélgetés hozott számá
ra.124 Gozsdu egyébként is szeretett beszélgetni furcsa sorsú emberekkel. 
„Tegnap a déli órákban meglátogattam az elítélt embereket. A legtöbb bután 
közönyös és unalmas, mint a bűn. Anormális és ostoba valamennyi. Mind
össze egy Szerbiából valahogyan ide került szép leány sírt és sír állandóan, 
a nosztalgia fájdalma vett erőt rajta. Hazavágyik, hazasír, a faluját emlegeti, 
és a bárányait siratja, és fonni akar, és sírás közben gyakran énekel. Pérics

121 Uo. 269-270.
122 Uo. 271-273.
123 Uo.
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- 3 0 -



Ljubicának hívják, és a vőlegényét Perának nevezik. Ez a boldogtalan leány 
megölte a gyermekét, de nem a tettét siratja - mindig csak hazavágyik, csak 
haza. A sírása néha kihallatszik az udvarra, és a rabok fantáziája már egy 
kis legendát szőtt a könnyeiből, a síró hangjából. (...) A honvágy elfelejtette 
vele a tettét, az otthon ezer láthatatlan szála vonta, húzta, húzza őt haza... 
Ez a mélységes honvágy nagyon meghatott engem, és én nem tudtam, nem 
akartam őt vigasztalni - a vigasztalás szinte nevetséges néha.

A napjaim unalmas munkában telnek - minden hivatalos cselekedet lel
ketlen, a rend őrzése felett célszerű és hasznos, de csak mechanikus, mint 
ahogyan mechanikus az egész államszervezet.”125

1912. június 28-án örömmel újságolja Annának, hogy Nedic úr betartot
ta ígéretét, és megajándékozta őt két igen régi, „bizantinus stílusban festett 
Madonnával”, melyek közül „az egyik életnagyságban van festve, és teljesen 
ép, a másik kisebb és erős restaurációra szorul”.126 A levélben ezekről az iko
nokról értekezik elragadtatva, és kilátásba is helyezi, hogy szeptemberben 
eljönnek együtt Fehértemplomra, melynek környékén „három nagyon régi, 
fából épült templom van”, amelyben nagy valószínűség szerint még lappang
hatnak efféle, felfedezésre váró kincsek.127

Csaknem két évvel később, 1914 januárjában, hivatali ügyei újra Fehér- 
templomra kalauzolták. Annának 1914. január 12-én jelentkezett onnan 
levélben.128 Abban főképpen a tél szépségeit festette, Anna után epedezett, 
de levélírásáról is őszintén vallott: „Istenem - a leveleim... leveleimben oldó
dott meg minden írásösztönöm, és hidegen elvonultak a mesék, lehunytak a 
fantáziám minden színei, és én nem tudom hogyan, nem tudom miért, hű 
krónikása lettem a maga életének.”129

„Látja - megint csak este írhatok magának; az egész napom fárasztó és 
felette unalmas munkával telt el, aztán dél lett, aztán este lett, és Rosiu isko
latársam bálba ment” - panaszkodott Annának 1914. január 13-ai levelében, 
miközben a gyönyörű téli napot ecsetelte, az élesen csillogó fényt, a szánokat.130

Néhány hónappal később, 1914. június 7-én Gozsdu ismét Fehértemp
lomról írt.131 Főképpen az Annával való korábbi nézeteltéréseket magyarázta, 
nyugtázta, és úgy tűnik, el is simította néhány szép sorral, mondván, hogy 
„minden szép volt”, ami kettőjük között történt, hogy életük „egy szép köl
temény”, „a valóság és a mese összeszövődése”.132

125 Uo.
126 Uo. 276-277.
127 Uo.
128 Uo. 469-170.
129 Uo.
130 Uo. 470-471.
131 Uo. 517-518.
132 Uo.
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1914. június 8-ai leveléből megtudjuk, hogy Gozsdu megpróbált tele
fonálni Annának, de vihar volt, és ezért nem tudott vonalat kapni.133 Ezért 
Anna „muzsikás” hangjáról ábrándozott, meg kettőjük kapcsolatát elemezte: 
„Keveset vagyunk egyedül, és csak ritkán beszélgethetünk, foglalkozhatunk 
önmagunkkal, és így az énünk tartalmából csak keveset adhatunk egymás
nak, és ez a kevés is elég nekünk. A kölcsönös közelség érzése nekünk elég.”134 

1914. június 9-ei levelében látomásszerűen Annáról ábrándozott135, két 
nappal később, június 11-én pedig Anna kis festménygyűjteményéről írt, 
méltatva Wagner, Sava Petrovic, Komlóssy, Vízkelety alkotásait.136

1914. június 12-én három percig beszélt Annával telfonon, ami érzelmileg 
túlfűtött sorok írására ragadtatta: „Két kemény kő vagyunk mind a ketten, 
idő kellett hozzá, hogy összecsiszolódjunk, érzem, hogy ismerjük, szeretjük 
egymást. [...] Most érzem, hogy a hárfám vagy és érzem, hogy szőke vagy. 
[... ] Neked gondolkodom, neked írok, és minden büszkeségem te vagy. Min
den harmóniámat neked adom, szeretem a testedet, szeretem a lelkedet.”137 

Ide kívánkozik egy részlet Weisz Anna 1914. június 12-ei leveléből, amely
ben úgy ítéli meg, hogy Gozsdu Fehértemplomon jól érzi magát: „Szeretem 
magát Fehértemplomon tudni, ott mindig jól érzi magát, a sok hársfaillat és 
virág között nincs más, mint nyájas, boldog és szépségittas gondolatja, ezt 
mélyen érzem. Bájos városka ez a Fehértemplom, a neve fehér imára buz
dít, ugye, hogy így van?”138

1914. június 13-án Gozsdu két levelet is írt Annának: az egyikben újra 
Annáról ábrándozott139, a másikban pedig a többi között leszögezte: „Igen, 
édes - Fehértemplom virágváros, a tájképe szelíd és békés, itt nincsen zaj, és 
most, hogy nyílnak a hársfavirágok, illattal terhes a levegő. [... ] Én szeretem 
a milliós városok hatalmas hullámzó mozgását - rövid időre -, de odahaza, 
igazán odahaza csak a szép, a tiszta faluban vagyok.”140

1914. június 14-én arról számol be, hogy a katonazenekar térzenét adott 
a fehértemplomi parkban - a helybeliek nagy örömére.141 „A parkban egy
más után jöttek és mentek az édes valcermelódiák, a júniusi meleg nap fény
lett, a hársfák virágai illatoztak, kék és tiszta volt az ég, és az emberszemek 
mosolyogtak. Sohasem fogom elfelejteni a falusi kicsi embereknek ezt a naiv 
és szép örömét.”142

133 Uo. 518-519.
134 Uo.
135 Uo. 519-520.
136 Uo. 520.
137 Uo. 521.
138 Uo. 522.
139 Uo. 522-523.
140 Uo. 523-524.
141 Uo. 524-525.
142 Uo. 252.
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A továbbiakban már nem találunk Fehértemplomról keltezett Gozsdu- 
levelet.

Alibunári komasága
(1899)

A főként román-, szerb- és részben magyarlakta dél-bánáti Alibunár 
a 19. század végén és a 20. század elején több mint négyezer lakosú járási 
székhely nemcsak jó ivóvizéről volt nevezetes (nevét is - Ali forrása, kútja 
- onnan kapta), hanem vadban igen gazdag vadászterületéről is.143 Kivéte
les természeti adottságai, az alibunári és ilándzsai mocsár közelsége miatt 
a Torontál megyei urak egyik kedvenc vadászterepe volt. A község határá
ban levő futóhomokbuckák egyébként a Delibláti-homokpusztának a nyúl
ványai.144 Festőién szép, szinte érintetlen volt egykor a természet Alibunár 
környékén, ezért Kajtár Jenő (1852-?) főszolgabíró vendégszerető házában 
a korabeli sajtó tanúsága szerint gyakran vendégeskedtek a megye elöljárói. 
Kajtár nem volt bánáti származású. Adán született, középiskolai tanulmányait 
Pesten végezte, ahol 1875-ben bírói vizsgát tett.145 Utána egy ideig ügyvéd és 
közjegyzőhelyettes volt, majd 1889-ben Torontál megye szolgálatába lépett 
mint árvaszéki ülnök.146 1893-ban lett alibunári járási főszolgabíró, akit kor
társai nemcsak sikeres vadászatairól tartottak számon, hanem arról is, hogy 
a községben a magyar nyelv terjesztésén munkálkodott.147

Nos, Kajtár Jenő és Gozsdu Elek ismeretsége, barátsága feltételezésünk sze
rint még Budapestről eredhetett. Amikor azután Kajtár 1893-ban Alibunárra 
került, ez a barátság (főképpen a vadászat kapcsán) mindinkább elmélyült. 
Minthogy Gozsdu is szenvedélyes vadász volt, sőt jeles fajkutya-szakértő is, 
tiszteletére (1885 és 1887 között, fehértemplomi hivatalnokoskodása idején) 
a verseciek vadászatot rendeztek.148 Perjéssy Lajos örökít meg róla vissza
emlékezéseiben egy érdekes verseci vadászadomát, amelyben a többi között 
megerősíti, hogy Gozsdu, „ki itt a délvidéken mint államhivatalnok díszes 
pozíciót foglal el és akiről tudja Magyarország minden sport- és vadász
embere, hogy a vadászat és kutyatenyésztés, kutyaidomítás terén országos 
tekintély”, egy időben verseci vadászatokon is megfordult, sőt levelezett is az 
ottani vadászokkal.149 Egy ideig A vadászat és A természet című lapoknak is

143 Torontál vármegye =  Borovszky Samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai. 
Országos Monográfia Társaság, Budapest, 1912, 15-16.

144 Uo. 205.
145 Magyarország és a Külföld, 1899/3. sz., 5.
146 Uo.
147 Uo.
148 Perjéssy Lajos: Emlékeim. Elbeszélések és rajzok. Singer és Wolfner bizománya, 

Budapest, 1902, 87-91.
149 Uo.
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munkatársa volt.150 Nyilván a vadászszenvedély hozta össze az 1890-es évek
ben Kajtár Jenővel, akivel komaságban is állt. Gozsdu alibunári komaságáról 
egyébként 1899 szeptemberében a becskereki Torontál is hírt adott: „Kajári 
Jenő, az alibunári járás nagytehetségű főszolgabírája, tegnap esküdött örök 
hűséget Andorffy Gizella kisasszonynak. A vőlegény tanúja Gozsdu Elek 
törvényszéki elnök, az ismert kitűnő magyar író volt.”151

Alibunári élményvilágáról e szűkszavú újsághírnél sokkal többet tudunk 
meg 1905-ben közölt Országúton című elbeszéléséből152, amelynek hiteles, 
szemtanúként megélt, aprólékos tájleírásai bizonyossá teszik, hogy ott több
ször is megfordult:

„A delibláti homoksivatag akáclombos meredek lejtője alatt fekszik 
Alibunár, ahol én a fényes nyár napjaiban néhányat áthenyéltem. Kellemes 
volt látni, hogy ebben a félreeső faluban az emberek semmiben sem sietnek. 
Csendben, zaj és tülekedés nélkül járják az őserdőkben gazdag, feketén fényes 
földet, amely valamikor egy rengeteg mocsárnak volt a feneke, és fortéllyal, 
ravaszsággal nem kényszerítik eredményesebb munkára. És ez a föld annyit 
terem, amennyi neki éppen tetszik. A gazt se irtják; és bizony a vetések tele 
vannak pirosán virító pipaccsal, sötétkék búzavirággal, haragoszöld levelű 
nadragulyabokrokkal, melyeknek lecsüngő virágai a fehér liliomokra emlé
keztetnek. Az életfenntartó búza és a gyilkos belladonna gyökerei egymás 
mellett szívják az élet és a halál erősségeit. De ezeket az embereket az élet
nek és a halálnak ez a közelálló képe nem zavarja.

Nem mérlegelik, hogy a gaz hány talpalatnyi földet foglal el tőlük, hanem 
engedékeny türelemmel szemlélik, hogy a nem vetett magot milyen pom
pásra nevelte a bőkezű föld.

Azt hiszem, hogy meghökkennének, ha valami érthetetlen csoda folytán 
a kéken és vörösen virágzó tüskék, a tarlókat elborító fehér méhvirágok, az 
összevissza kúszó szederindák, a haragos csaláncsapatok egyszerre eltűnné
nek a mezőkről. Úgy látszik, hogy ennek a sok mindenféle gaznak a virág
pompája a fényűzésükhöz tartozik: és valójában úgy áll a dolog, hogy nem 
egészen bizonyos, vajon a legbüszkébb virág, a haarlemi tulipán, az összes 
üvegházi csodákkal együtt, nagyobb örömet szerezhet-e a léleknek, mint 
ezeknek a különféle gazoknak a virágszépsége.

A falu közepén fekszik a hatalmas platánokkal szegélyezett park. Ezt a 
parkot, sok évvel ezelőtt a saját kezeivel egy patikás ember ültette, amint 
mondták - unalmában. Én azt hiszem, hogy ez a patikás egy apostolt hor
dott a lelkében, és ez a park volt az ő cselekedete. De a lakosság nem értet
te meg az ő beszélő munkáját és úgy viselkedett, mintha nem venné észre.

150 A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig =  Sőtér István szerk.: A magyar iroda
lom története IV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965, 831.

151 Torontál, 1899. szept. 29.
152 Gozsdu Elek: Köd. Regény és elbeszélések. Utószó: Ács Margit. Szépirodalmi Könyv

kiadó, Budapest, 1969, 538-549.
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Mindössze rikító színekbe öltözött asszonyok, leányok jártak a park egyik 
sarkában szökő ártézi forráshoz, kristálytiszta vízért.

A forrás hatalmas vízsugárral szökött, és a földbe vájt, durva vágású 
mészkövekkel kirakott medencébe a hegyi patakhoz hasonló módon sekély 
tavacskát alkotott, amelyből egy vékony, füves árok vezette a szép vizet vala
hová messze, ki a legelő felé, ahol azután elveszett.

Reggel hét óra után már senki sem jött vízért, és aztán délig a parkban és 
a lejtő oldalát elborító fák között lakó madarak szállingóztak oda fürödni.

A forrás mögött volt egy árnyékos pad. Ezen a pádon szoktam én a reg
geli cserkészés után pihenni. Kellemes kilátás nyílt innen az alig használt 
tiszta országúira, melynek fehér és kékre festett kilóméterfája harminchatot 
mutatott. Egy különös emberrel ismerkedtem meg e helyen.”153

így vezette fel Gozsdu alibunári elbeszélésének történetét, miközben a 
helység hiteles leírása mellett meglepően pontos természetleírása is, a növé
nyek ismerete és szeretete. Dél-Bánátról csak évekkel később a verseci Her- 
czeg Ferenc tudott így írni. De akkorra már, Gozsdunak köszönhetően, Bánát 
bekerült az irodalomba.

„Édes melankólia érintette a lelkem ef 
(Pancsován, 1912-ben)

Gozsdu már temesvári királyi főügyészként látogatta Pancsovát, tehát 
hivatalból, tekintettel arra, hogy a pancsovai kir. ügyészség (a fehértemplo
mival együtt) a temesvári királyi főügyészséghez tartozott.154 Gozsdu helyet
tese Répászky Béla volt, irodafőtisztje pedig Baán Lajos.155 Nos, a főügyésznek 
időnként a helyszínen kellett ellenőriznie az alárendelt hivatalok munkáját, 
annak törvényességét. Egyébként is az ügyész volt a törvényesség őre, bűn
vádi perekben a közvádat képviselő hivatalos személy. Tehát az a személy, 
amely a törvényesség betartása felett őrködött. Gozsdu hivatalának, a temes
vári királyi főügyészségnek például 1911-ben a hivatalos kimutatások sze
rint 329 bűnvádi ügye, 2 házassági ügyben tett véleményezése és 14 fegyelmi 
ügye volt.156 Mondhatnánk, minden napra jutott belőle egy. Ehhez a „benti” 
munkához tartozott még a „terepi” ellenőrzés is, amely néhány naptól néhány 
hétig is eltartott. Ezek a kiutazások Gozsdu számára mindig új élményeket, 
történeteket, tapasztalatokat jelentettek.

153 Uo.
154 Temes vármegye =  Borovszky Samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai. Orszá

gos Monográfia Társaság, Budapest, é. n., 260.
155 Uo.
156 Uo.
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Gozsdu leveleiből tudjuk, hogy ilyen kiküldetésben 1912 októberében 
éppen Pancsován járt.157 A levélregénynek indult levelezés bő leírásaiból 
pedig szépen kidomborodnak pancsovai élményei, meglátásai.

Pancsova törvényhatósági joggal felruházott város volt Torontál megyé
ben, illetve Dél-Bánátban.158 Gozsdu hivatalból - levelezésének tanúsága sze
rint - 1912. október 20-a és 26-a között egy hetet töltött ott.159 De leveleinek 
tartalmából kiderül, hogy már korábban is járt, sőt Annával is találkozott 
ott. Ezek a levelek nemcsak Anna iránti rajongásáról, hanem a természet 
iránti szeretetéről is tanúskodnak, de háborúellenességéről, békeszereteté- 
ről, humanizmusáról is. A társadalmi-politikai történésekkel meghasonlott 
ember levelei ezek, aki egy érzelmi kapcsolatban meg a természetben keresi 
a szépet, a lelki gyönyört. Ez az az időszak, amikor már felhagyott az írással, 
és csupán levelezését szándékozta - nem csekély szorgalommal - egy nagy 
levélregénnyé duzzasztani.

Első pancsovai levelében (1912. október 20.) Duna-élményéről írt temes
vári múzsájának, Weisz Annának: „A Duna csendes közönnyel úszik; az én 
Dunám ez, és itt is az, ami Ercsiben volt, csendes és méltósággal teljes, hal
kan beszélő, hatalmas folyó.

Milyen kár, hogy maga nem ismeri a Dunát. [...] Én magára gondoltam, 
mikor a Dunát néztem, a szigeteket láttam, és édes melankólia érintette a 
lelkemet.”160

Ugyanaznap kelt (második) levelében írta, hogy a Duna-parton keresett 
orvosságot a melankóliára meg az unalomra, de az, úgy tűnik, csak fokoz
ta magányérzetét: „Az idő nagyon lassan múlik, és tegnap délután négy óra 
felé már nem bírtam dolgomat végezni, és kimentem a Dunára, és néztem a 
folyót, a szerbiai partokat... egy feketére festett teherhordó gőzös úszott el 
a Duna közepén, és üdvözletképpen mély hangon fütyült. Egyedül voltam. 
Vasárnap az emberek még nem dolgoznak, a halászok ladikjai és a zsákhor
dók pihentek. A Duna nem törődött a munkaszünettel, és nyugodtan, las
san ment a maga útján.”161

A továbbiakban Gozsdu belevetette magát Pancsova társadalmi életébe. A 
Hungária Szállóban töltötte az estét, és cigányzenét hallgatott (1912. október 
22.). Véletlenül éppen azt a cigányt, aki 1911 nyarán Pancsován, az Annával 
való találkozásukkor zenélt.162 Ennek nyomán azután felelevenedtek Annával

157 Alexa Károly-Pongrácz P. Mária: Kertünk Istennel határos. Gozsdu Elek és Weisz 
Anna levelezése 1906-1915. Kortárs Kiadó, Budapest, 2001.

158 Torontál vármegye = Borovszky Samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai. 
Országos Monográfia Társaság, Budapest, 1912, 609.

159 Alexa Károly-Pongrácz P. Mária: Kertünk Istennel határos. Gozsdu Elek és Weisz 
Anna levelezése 1906-1915. Kortárs Kiadó, Budapest, 2001.

160 Uo. 317-318.
161 Uo. 318-319.
162 Uo. 319-320.
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való pancsovai találkozásának emlékei is: „Tegnap este majdnem éjfélig hall
gattam azt a pompás cigányt, aki nekünk tavaly nyáron muzsikált. Emlékezik? 
Délben értünk Pancsovára; a nagy tér szélén álló tiszta hotel fedeles kioszkja 
alatt, a szabadban, kitűnő ebédet ettünk... a dinnyék édesek és illatosak vol
tak. .. nyári fényben úszott a tér, a feketekávét törökös módra, külön főzték 
a számunkra és mi vidámak voltunk. Délután aztán felültünk egy kocsira és 
kimentünk a... Igen, mi kimentünk a tarlókra és fürjekre akartunk vadászni. 
A maga kicsi puskája nagyon kicsi volt, és a fürjek már elmentek. Csodáltam 
a kitartását, két óráig jártuk a tarlókat, és maga nem fáradt ki. Mikor vissza
jöttünk, már sötétedni kezdett... és vacsora alatt megszólaltak a cigányok 
hegedűi... Nekünk, magának szólt minden szomorú magyar nóta, minden 
édesen hullámzó valcermelódia, és ezek a melódiahullámok belevittek ben
nünket a csillagos éjszakába. [...] Emlékezik arra a pompás fiatal prímásra, 
akinek a hegedűje olyan halkan sírni tudott? Emlékezik arra a vággyal tel
jes valcerre, amelynek a szövege így kezdődik: »Ob ich dich liebe...« [...] 
A csillagok fénylettek, és a hegedűk szóltak, szóltak fáradhatatlanul - egyik 
nóta követte a másikat... A cigány csak magának muzsikált, és én láttam, 
gyönyörködtem a maga fénylő, álmodozó, nagy szemeiben.”163

1912. október 23-án kelt levelében Gozsdu a Dániel Tibor báróval való 
ebédről számolt be - nem kis elkeseredéssel.164 Dániel Tibor (1878-?) iskolai 
végzettségére nézve jogász volt, Dániel Ernő egykori kereskedelmi minisz
ter fia, Pancsova város akkori főispánja.165 Az ebéd, amely unalmas volt és 
hosszú, s amelyet Gozsdunak végig kellett szenvednie, az író számára azért 
volt kínos, mert szóba került az akkori szerbiai háború, melynek sebesültjei 
és özvegyei számára a pancsovai polgárok gyűjtést kívántak szervezni, ezt 
pedig Dániel főispán ellenezte. „A főispáni ebédnek az volt a célja, hogy a 
városnak a korifeusai az irgalmasság tilalmára a szerbeket előkészítsék. Mit 
szólnának a hatalmak, ha a magyarországi szerbek a szerbiai sebesülteket, 
özvegyeket, árvákat segítenék! Az irgalmasság érzését el kell fojtani! Istenem 
- a sebesült és a megölt katona már nem ellenség; a halottak hallgatnak, és 
a sebesülteknek fájnak a sebek, az irgalom angyala pedig sír.

A lefegyverzett, a megsebesített ellenséget vigasztalni kell - az már nem 
ellenség, az már csak egy szánalomra méltó ember. Képzelje, az irgalmasság 
érzését egy pompás, gazdag főispáni ebéden fojtották el. Kitűnő volt a pezsgő, 
és pezsgős pohárral a kezében, szóvirágos, politikai beszédben és a szent, a 
sérthetetlen raison nevében adta ki az ifjú főispán a jelszót: »Nem gyűjtünk 
a szerb sebesülteknek...« Hát ez nagyon szép. A szerbek nem ellenünk har
colnak, de a megcsonkított ember mindig mélységes részvétre érdemes, még

163 Uo. 319-320.
164 Uo. 321-322.
165 Temes vármegye = Borovszky Samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai. Orszá

gos Monográfia Társaság, Budapest, é. n., 445. Torontál vármegye = Borovszky Samu szerk.: 
Magyarország vármegyéi és városai. Országos Monográfia Társaság, Budapest, 1912, 611.
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akkor is ha az ellenségünk. Cinikusnak éreztem a főispánt, és nem ízlett az 
ebéd, a pezsgő, a nagyon finom cigaretták...”166

Egy másik pancsovai ebéd is teljesen kiábrándította Gozsdut, és ezért 
Annához írt levelében (1912. október 24.) teljesen leplezetlenül festette meg 
a sznob dzsentri tipikus példáját, bobdai Gyertyánffy Jenő pancsovai főszol
gabíró alakját.167 „Tegnap délben Gyertyánffy Jenő főszolgabírónál voltam 
ebéden. Ez az ember az ostoba prédaságnak egyik kitűnő típusa. Kétmillióval 
kezdte felnőtt korában az életet, és most alig van neki kétszázezer forintja. 
Hihetetlenül ostobán szórta a pénzt. Hiúságból vadászatra meghívta Ottó 
főherceget, és hogy ez a nagy úr sok rókát lőhessen, az egész vidékről össze
szedette drága pénzen a rókákat, és eleresztette őket a nádasaiba. A főher
ceg 38 darab rókát lőtt. Az ebéd alatt, persze a szabadban ciprusfából mág
lyát rakatott, és a Nemzeti Kaszinó egyik szakácsa főzte az ebédet; Kairóból 
hozatja a saját dohánykompozíciója szerint készült cigarettákat, és a címere 
rajta van minden cigarettán. Tíz forintnál kevesebbet szégyell a pincéreknek 
adni, és a pincérek nevetnek stb. stb. Szerencsére az édesanyjának van még 
néhány milliója.”168 Gyertyánffyéknál - műértő és műgyűjtő lévén - egyedül 
a régi porcelángyűjtemény megtekintése volt kellemes élmény a számára.169

Gozsdu egyik napon pancsovai ismerősével, Miloszin Kálmánnal a Dunára 
ment csónakázni. Pontosabban a Cakljanac-szigetre. Miközben a természet 
szépsége lenyűgözte, a szerbiai partok látványa újra az értelmetlen háborút 
juttatta az eszébe. „Kellemes hullámzásban úszott a ladik, a hatalmas Duna 
csillogott, fénylett, kék volt az égbolt, édesen meleg volt a levegő, és én csak 
néztem, néztem a csendesen folyó vizet, a távolodó partot, és figyeltem az eve
zőcsapások egyenletes, ritmikus csapásaira... aztán kikötöttünk. A Csaklánác- 
sziget nagy, van rajta három meglehetősen nagy tó, és a tavak szélén érett 
buzogányos nádas. A tavak tele vannak a tundráról érkezett, Dél felé vonuló 
vadkacsákkal, és mikor a tavak mellett elhaladtunk, hallottuk a beszélgeté
seiket és egy-egy gácsér büszke kurjantását. Csodálatraméltó, meglepően nagy, 
hatalmas topolyafák élnek ezen a szigeten; valamennyi még zöld, és mikor 
a szél megmozgatja az ágakat, leveleket, különös és szinte félelmes hangok, 
muzsika kel ki a fák koronáiból. A legtöbb fára felmászott a vadszőlő és az 
ágakról valóságos függönyök lógnak le. [...] A sziget szélén áll egy csúcs
ban száraz, vén topolya, és a fa tetején ül és tollászkodik egy gyönyörű réti 
sas. A barna ruhájából fehéren kivillanik a farka. Mi csak nézzük, messziről 
nézzük... a vadászati jog báró Bánffy Györgyé, és nekünk csak nézni szabad 
ezt a fejedelmi madarat... A sziget déli partjához érünk és nézzük a szelí
den emelkedő Szerbia partjait... ott, azokon a partokon túl most sírnak az

166 Alexa Károly-Pongrácz P. Mária: Kertünk Istennel határos. Gozsdu Elek és Weisz 
Anna levelezése 1906-1915. Kortárs Kiadó, Budapest, 2001, 321-322.

167 Uo. 323-324.
168 Uo.
169 Uo.
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anyák, halnak a legények, fütyül a puskagolyó, bömbölnek az ágyúk - mert 
hát alávaló az ember, alávalók a királyok és őrült paroxizmus a háború. Az 
élet a legnagyobb jó, ami az embernek adatott, és a királyok semmire sem 
becsülik az ember életét! Meddig fog ez a téboly tartani... nem - nem soká. 
A gondolat fogja világossá tenni az elméket, és a gondolat tartalma a huma
nizmus” - írta 1912. október 25-ei levelében.170

Később (1912. október 26.) sem tudott szabadulni a szerbiai háború gon
dolatától, és levelében is többek között annak politikai hátterét fejtegette 
Annának néhány - posztjához mérten eretnek - gondolat kíséretében: „Az 
osztrák orvosok, az osztrák vöröskereszt-egyletek humanizmusa érthető... 
ők messze vannak Szerbiától, nekik a szerbekhez nincsen semmi közük... mi 
a szomszédjaik vagyunk, és a mi inhumánus kegyetlenségünk azonnal ért
hető lesz, ha megértjük, hogy az Ausztriában szövött politikai érdekek ezt az 
embertelenséget követelik. A jelszavak, a figyelmeztetések, az intelmek onnan 
jönnek... Ez a háború nem a magyarok háborúja. Ez a háború a balkán népek 
harca, és Ausztria félti Boszniát, amely Ausztriáé és csak papiroson, felében 
a miénk... ez az oka, hogy miért kell nekünk antipatikusoknak lenni.”171

Gozsdu és a becskereki Torontál

Alig egy évvel a Torontál napilappá alakítása után, Brájjer Lajos főszerkesz
tőségének idején közölte a lap Gozsdu (1892-ben írt) Eliz című elbeszélését172, 
ismereteink szerint az egyetlent, amelyet ez a lap közölt. Ám ugyanakkor 
a Torontál hírrovatában időnként tudósított Gozsduról. így még 1888-ban 
emlegeti a Torontál Gozsdut Jeszenszky Ignác kikindai író egyik kötetével 
kapcsolatosan.173 1893 januárjában a lap érdekességként közli Gozsdu Elek 
temesvári hivatali „zűrzavarát”, amelyet a köteles példányok beszolgáltatása 
okozta: „Temesvárról írják: Gozsdu Elek helybeli királyi ügyész és személy
zete ugyancsak meg voltak lepve azok által a sajátságos postaküldemények 
által, melyekkel január eleje óta egész Délmagyarországból elárasztották őket. 
Egész tömeg névjegy, számla, báli meghívók, eljegyzési, lakodalmi értesítés, 
sőt gyászjelentés is érkezett az ügyészség címére s csak tegnap jöttek rá a 
dolog nyitjára: január elsején kezdte meg működését a temesvári sajtóbíróság 
s ezt megelőzőleg a temesvári királyi tábla területén levő összes nyomdákat 
felszólították, hogy a náluk megjelenő minden sajtótermékből egy-egy köte
les példányt küldjenek be a temesvári királyi ügyészséghez. A legtöbb vidéki 
nyomda nagyon is szó szerint vette ezt a felszólítást s »sajtójuk« valameny-

170 Uo. 325.
171 Uo. 326-328.
172 Torontál 1893. jan. 23.
173 Torontál 1888. okt. 25.
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nyi termékét beküldték az ügyészségnek, amely most újabb hirdetménnyel 
védekezik a nyomtatvány-áradás ellen.”174

1899. szeptember 29-én olvassuk Gozsduról a hírt, hogy Kajtár Jenő 
alibunári főszolgabíró komája lett, vagyis „a vőlegény tanúja”, amikor az 
oltárhoz vezette Andorffy Gizella kisasszonyt.

Később, 1905. március 2-án a Torontál örömmel adta hírül, hogy Gozsdu 
Elek a temesvári Arany János Társaságban székfoglalóként Országúton című 
elbeszélését fogja felolvasni. Néhány nappal később, az említett esemény
ről tudósítva a lap megállapította, hogy felolvasását „élénk tetszés” követte. 
Ekkor még zombori királyi törvényszéki elnök volt. Temesvárra való kine
vezéséről 1905. november 28-án olvashatunk: „Mint a hivatalos lap legutób
bi száma közli, őfelsége temesvári királyi főügyésszé Gozsdu Elek zombori 
királyi törvényszéki elnököt, a jeles írót nevezte ki.”

Halálának hírét 1919 májusában a Torontál sérült példányában már nem 
találtuk.

„Meg-megállva belerévedez a kolorisztikus tájba”
(Bánáti élményvilága)

Gozsdu az irodalomban művészi újdonságot novelláival hozott.175 Azok 
egy része pedig éppen Bánátban született, ahol a természet szépsége még 
inkább kihangsúlyozta a társadalom perifériájáról származó novellahősök, 
reményüket vesztett emberek, meghasonlott lelkek nyomorát, céltalansá
gát, kilátástalanságát. Gozsdu „a jelenségeknek - a karrierek és jellemek 
kettétörésének, az ambíciók elpusztulásának, az emberek magányosságá
nak, romlottságának és nyomorúságának - a mélyére akar világítani, meg 
akarja mutatni az okokat, törvényszerűségeket”.176 Eközben a társadalmi 
jelenségekben is a természet törvényszerűségeit véli felfedezni, azt, hogy 
küzdelem folyik a létért, hogy az erősebb legyőzi a gyengébbet stb. Elbeszé
léseinek sémája olyan, hogy tág keretbe foglalja hőseit, s elbeszélteti velük 
életüket, sorsukat, megmutatja, miként gondolkoznak sorsuk alakulásáról, 
annak törvényszerűségeiről. így fiatalkori hittel és reménnyel indítja hőseit, 
akik azután a konkrét társadalmi/emberi viszonyok szövevényében kiábrán
dulnak, elmagányosodnak - zátonyra futnak. Gozsdu hősei már felismerik, 
hogy „két óriási tábor áll [...] egymással szemben. Egyik, amely lop, rabol, 
öl, mert éhes; a másik pedig »kenyér elégségben« kövéren hirdeti, hogy a 
lopás, rablás, gyilkosság bűn”.177 Tágabb értelemben Gozsdu saját korának, 
a magyar liberalizmusnak belső ellentmondásait ecseteli: a korrupciót, a

174 Torontál, 1893. jan. 10.
175 A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig =  Sőtér István szerk.: A magyar iroda

lom története IV. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965, 832.
176 Uo.
177 Uo. 833.
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dzsentri degradálását, a nemesi középosztály hanyatlástörténetét, az emberi 
küszködés hiábavalóságát, a kilátástalanságot, a társadalmi ellentmondásokat 
és a szociális nyomort. Alaphangja eközben pesszimista, világnézete pedig 
determinista. Jellemábrázolása ugyanakkor könnyed, tömör és plasztikus. 
Bánátban fogant novelláinak természetképei, hiteles természeti hátterei: az 
alibunári meg a Nagykikinda környéki mocsarak, a Delibláti-homokpuszta, 
a Kikinda és Nagybecskerek közötti országút stb. Hősei is hiteles, jellegzetes 
bánáti emberek. Gozsdu Bánátban sok mindent meglátott, a nagyúri fény
űzés és a szegénység közötti ellentétet, a korrupciót, az adó terhe alatt nyögő 
szegénységet, „a vidéki birtokokat beborító ködöt, a mindent eltakaró sárt és 
port, a tájra és az emberi lelkekre, életekre ráfeküdt szürkeséget, sötétséget” 
is.178 „Némi újromantikus beütéssel és szecessziós túlrajzoltsággal [...] festi 
Gozsdu a bánáti tájat, s a földeken dolgozó, utakon szekerező, fák hűvösé
ben leheveredő vagy vándorló, világot járó embereket. Egyik-másik hősé
ben, megannyi életrajzi utalással, ő maga is megjelenik mint vadász, mint 
parasztszekérre fölkéredzkedő; és ezeket az alkalmakat nemcsak pihenésre, 
szemlélődésre használja fel, hanem mindenekelőtt arra, hogy szóba eredjen 
az emberekkel, hogy eltűnődjék a világ során, amivel - bár az ifjúkori radi
kalizmusa, lázadó szenvedélye fokozatosan elcsitul benne - semmiképpen 
sincs megelégedve.”179

Gozsdu bánáti témákat dolgoz fel Tantalus (1886) című elbeszélésköteté
ben és néhány elbeszélésében. Az Ultima ratio (1886) Kikinda környéki „agg 
temetőcsősze (Matyi bácsi) mindaddig az életével azonos léleknek a csodája, 
míg legvégül ki nem derül: ő is fél valamitől, attól, hogy nem emberhez méltó 
módon fogják eltemetni, hanem, úgy, mint a szegényeket, mint a kutyát”.180

A mártír (1886) című novellájának cselekménye a Nagykikinda és Nagy
becskerek közötti országúton indul. „Szerb szakadárja, Diniszin Péter viszont 
olyan világosan beszél célkitűzéseiről, hogy a nép képviselői valóságos cir
kuszt rendeznek körülötte, hogy megjátszhassák az értetlent s tudtára adják: 
eszméire, forradalmi terveire semmi szükség sincs, mert csak a házuk tája 
érdekli őket, ez a novella tehát a forradalomnak, a népfelvilágosító eszmék 
megszállottjainak és a mindennapi élet örömeivel beérő népnek az ellenté
tét ábrázolja.”181

A nádsíp (1889) című elbeszélése „Gavrilovics Joszának, egy beteg csa
vargónak a dicsérete. E körülményektől megnyomorított szerb ember nem 
jó és nem rossz: a pillanatoknak él. A nőkkel nem volt szerencséje; akit ő 
akart, az nem ment hozzá, akik viszont őt szerették volna, neki nem kellettek, 
így aztán akkor érzi jól magát igazán, ha sípját fújva művész lehet. Egyetlen

178 Szűcs Imre: Gozsdu Elek Bánát-képe = Üzenet, 1977. 9. szám, 510-522.
179 Uo.
180 Vajda Gábor: Az elmagányosodások szükségszerűsége. A 150 éve született Gozsdu 

Elek novelláiról = Üzenet, 1989. 12. szám, 761-768.
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vágya egy duda, hogy kímélhesse gyönge tüdejét. Hangszerét fújva nemcsak 
önmaga minősül át, hanem hallgatóit is elvarázsolja, olyasféle áhítatot kelt
vén, mint amilyen az előző novellában az éneklő apácákat és a hallgatódzó 
lányt kapcsolta egybe.”182

Országúton (1902) című, alibunári helyszínű novellájának hősét, „az 
ulánus tisztből önként lett csavargót is spontaneitás élteti és teszi különbbé 
[...], mint azokat, akiknek mesterkélt erőszak rendszerét elhagyta. Külön
ben ő is békében él a halállal, mint [...] Dél-Bánátnak (Alibunár környé
kének) a lakossága.”183

Ezekben az elbeszélésekben csillogtatja meg Gozsdu a bánáti táj annyira 
sajátos helyi színeit. Nemcsak irodalmi prózát nyújt az olvasónak, hanem 
egyben kordokumentumot is. Ezzel kapcsolatosan egyetérthetünk Szűcs 
Imrével abban, hogy „ha erről a korról valamiképp minden adat elveszne - 
s csupán Gozsdu írásai maradnának fenn - akkor is megbízható forrásból 
értesülnénk, hogy jólétben és nyomorban, fényben és sötétben, egymás mel
lett vagy együtt, miképp éltek tájunkon az emberek”.184

Mindennek ismeretében talán nem ártana újraértékelni Gozsdu életmű
vét szűkebb tájegységünk irodalomtörténetében. Hiszen ő „kéri most egy új 
századelő figyelmét”.185

(2007)

182 Uo.
183 Uo.
184 Szűcs Imre: Gozsdu Elek Bánát-képe = Üzenet, 1977. 9. szám, 510-522.
185 Alexa Károly-Pongrácz P. Mária: Kertünk Istennel határos. Gozsdu Elek és Weisz 
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GOZSDU ELEK ANNA-LEVELEIRŐL

Gozsdu Elek, a magyar fin de siècle különös elbeszélője. Jogász és királyi 
ügyész, akinek irodalmi pályája az 1880-as években kezdett kilombosodni. 
Mindössze két regényt írt, Az aranyhajú asszonyt (1880) és a Ködöt (1882), 
Tantalus (1886) címmel pedig egy kötetnyi elbeszélést adott közre. írt két 
színművet is. Verseit, elbeszéléseit, kritikáit és egyéb írásait pedig a korabeli 
sajtóban jelentette meg.186 Ő volt az első, aki Bánátot bevezette az irodalomba. 
Novelláiban festette meg Nagykikinda, Fehértemplom, Alibunár stb. „helyi 
színeit”, alakjait. S míg életében írt műveit jobbára már kiértékelte az iroda
lomtörténet, mondván, hogy gondolatvilágát a francia naturalizmus és az 
orosz realizmus határozta meg, az igazi irodalmi meglepetésre akkor került 
sor, amikor 2001-ben a budapesti Kortárs Kiadó megjelentette (az 1959-től 
ismert187, de addig csak válogatásban közölt188) sokáig lappangó Anna-leve- 
leinek legteljesebb gyűjteményét. Azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy Gozs
du egy új műve, sőt új irodalmi műfaja, levélregénye került az olvasók elé. 
Egyesek úgy értékelik, hogy ez Gozsdu főműve, „a magyar próza furcsa, 
rejtélyes kincse”.189

Benne találkozhatunk „művészetelméleti értekezéssel, novellisztikus 
betéttel, álomleírásokkal, szecessziós képmetszetekkel, önéletrajzi vissza
emlékezéssel, naplószerű bejegyzésekkel [...], versek, regények esszészerű 
elemzésével”.190

186 Szűcs Imre: Gozsdu Elek Bánát-képe = Üzenet, 1977. 9. szám, 510-522.; Üj magyar 
irodalmi lexikon. I. Főszerk. Péter László. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994; Gulyás Pál: 
Magyar írók élete és munkái XI. Argumentum Kiadó-M agyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára, Budapest, 1992.

187 Alexa Károly-Pongrácz P. Mária: Kertünk Istennel határos. Gozsdu Elek és Weisz 
Anna levelezése 1906-1915. Kortárs Kiadó, Budapest, 2001, 693.

188 Gozsdu Elek: Anna-levelek. Válogatás a szerző Weisz Annához írott leveleiből. Kiadó 
és utószó: Pongrácz P. Mária, Bukarest, 1969. Gozsdu Elek: Anna-levelek. Válogatás a szerző 
Weisz Annához írott leveleiből. Kiadó és utószó: Pongrácz P. Mária, Bukarest, 1975. Gozsdu 
Elek: Az étien farkas. Novellaválogatás. Budapest, 1982.

189 Dérczy Péter: Anna örök = Élet és Irodalom, 2001/12.
190 Uo.

- 4 3 -



Attól kezdődően élénkült fel az érdeklődés az író magánélete iránt, és 
akkor derült ki, hogy magánéletéről mennyire kevés adat maradt fenn.

Házasságáról, szerelmeiről keveset tudunk. Gozsdu az 1890-es években 
nősült meg: Bauer Herminát, temesvári principálisának leányát vett felesé
gül.191 Barátja, Justh Zsigmond szerint Hermina „sokkal józanabban látja a 
világot, mint férje, s jobban is érti meg minden mozgató szálával, süllyesz
tőjével és kulisszájával együtt [...] Szép sohasem lehetett, de annál érdeke
sebb. . ”192 E házassága regénybe illően rossz volt. Noha nem ismerjük belső, 
érzelmi vonulatát, konfliktusosságát és rapszodikusságát, mégis maga az a 
tény, hogy háromszor vette el ugyanazt a nőt feleségül, házasságának érzel
mi töréseiről tanúskodik.193 Sőt nemcsak a kudarcokról, hanem a vissza
visszatérő optimizmusról is. A kudarcok pedig igen tragikusak voltak: első 
házasságukból nem lett gyerekük, ezért váltak el; a rokonság közbenjárásá
ra ismét összeházasodtak, és született egy kislányuk, aki négyéves korában 
meghalt, ezért ismét elváltak; harmadszorra hosszas rábeszélésre próbálták 
meg ismét az együttlétet, s ekkor egy fiuk született, aki az első világháború 
elején vesztette életét.194 Ez a tragédia lelkileg teljesen megtörte Gozsdut.195 
Csaknem beleőrült fájdalmába.196 Ács Margit írja, hogy „felesége előtt eltit
kolta a gyászt, leveleket hamisított, s minden este vetett ággyal, terítékkel 
várta haza a halott fiút”.197

Az akkor ötvenhét esztendős Gozsdu gyötrődő (házas)életébe 1906 júni
usában „lépett be” a tizenhét éves, üde és elbűvölő Weisz (Goldschmidt) 
Anna, Weisz Lajos kereskedő felesége.198 „Gozsdu eleinte még nem hitte, 
hogy megtalálta az igazi múzsát, de remélte, és megpróbálta irányítani a ket
tőjük sorsát.”199 1910. december 12-ei levelében vallja meg Annának, hogy 
szereti.200 Ez idő tájt dönti el - Turgenyev mintájára -, hogy leveleikből regény 
lesz.201 Ettől kezdődően megszaporodik a levelek száma, és az egymás iránti 
rajongás mellett mind több „irodalmi” elem és történet kerül a szövegek
be. „írásai egyre színesebbek, egyre több novellisztikus részt iktat a levelek

191 Ács Margit: Egyszázadvégi „magyar Tantalus” =  Gozsdu Elek: Köd. Budapest, 1969, 
576-577.

192 Uo.
193 Uo.
194 Uo.
195 Hegedűs Géza: Gozsdu Elek (1849-1919). 2005. Forrás: http://mek.oszk.hu/01100/01149/ 

html/ (2016. 02. 23.)
196 Ács Margit: Egy századvégi „magyar Tantalus” =  Gozsdu Elek: Köd. Budapest, 1969, 

576-577.
197 Uo.
198 Alexa Károly-Pongrácz P. Mária: Kertünk Istennel határos. Gozsdu Elek és Weisz 

Anna levelezése 1906-1915. Kortárs Kiadó, Budapest, 2001, 10, 678.
199 Uo. 682.
200 Uo.
201 Uo.
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be.”202 1914-ben Gozsdu levelei már lassan „magánbeszélgetésekké” alakul
nak át, tekintettel arra, hogy Anna időnként Bécsben tartózkodik, és mind 
ritkábban érkezik tőle válasz.203 Közben Gozsdu fia a harctérre kerül, és az 
írón eluralkodik „a félelem és fájdalom, hogy egyetlen fiát elveszítheti”.204 
A tragédia végül be is következik. De nemcsak fiát veszíti el, hanem 1915 
áprilisában Annát is, minthogy „a szabadságra vágyó szép asszony megcsal
ja szerelmét”.205 Gozsdu 1915. április 15-én megírta Annának utolsó levelét, 
azon tépelődve, hogy egyáltalán miért is írta tele „azt a sok, túlzottan sok 
levélpapirost”, s hogy miért írt neki egyáltalán.206

Kilencévi kapcsolatukat hatodfélszáz levél dokumentálja.
Temesvári királyi főügyészként Gozsdu a 20. század elején többször is 

megfordult a dél-bánáti Fehértemplomon, korábbi (1885 és 1887 közöt
ti) hivatalnokoskodásának színhelyén, tekintettel arra, hogy rá tartozott a 
fehértemplomi ügyészség munkájának ellenőrzése. Gazdag levelezéséből lírai 
pszichológiai regény bontakozik ki, de ez a levelezés egyben becses kortörté
neti dokumentum is.207 Vannak, akik sajátos naplónak tekintik, sőt a magyar 
irodalom legszebb szerelmes szecessziós szövegének.208 Más megfogalma
zásban „a magyar szecesszió ízlésének, világnézetének ez a levelezés talán 
a legérdekesebb irodalmi öröksége”.209 „A »cselekmény« tere [...] egységes 
és egyben zárt is: csak a narrátor és a »másik« egymáshoz való viszonyára 
korlátozódik, szinte semmi nem szüremlik be a külvilágból e térbe, hiszen 
nem ez a fontos. Ez a magyarázata annak, hogy sem a szereplők valóságos 
magánéletéről (család, munka stb.), sem az őket körülvevő társadalmi törté
neti helyzetekről, eseményekről nem vagy alig kapunk információkat”.210 A 
zárt elbeszélői teret a szövegen áthúzódó kertmotívum szimbolizálja, amely 
mint jelkép a szecesszió alapvető motívuma.211 E zárt belső a mindennapok 
káoszától mentes világ, egyben a külső kritikája is.212

Az Anna-levelekben találkozhatunk „művészetelméleti értekezéssel, 
novellisztikus betéttel, álomleírásokkal, szecessziós képmetszetekkel, önélet
rajzi visszaemlékezéssel, naplószerű bejegyzésekkel [...] versek, regények

202 Uo. 685.
203 Uo. 686.
204 Uo. 687.
205 Uo.
206 Uo.
207 Új magyar irodalmi lexikon I. Főszerk. Péter László. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1994, 837.
208 Dérczy Péter: Anna örök = Élet és Irodalom, 2001/12.
209 Új magyar irodalmi lexikon I. Főszerk. Péter László. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1994, 837.
210 Dérczy Péter: Anna örök = Élet és Irodalom, 2001/12.
211 Uo.
212 Uo.
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esszészerű elemzésével”.213 Ezekben a levelekben fogalmazódtak meg végül is 
azok a témák, melyek a szépíróként hallgató Gozsdut foglalkoztatták. Tulaj
donképpen megvilágítják „műveltségeszményét, környezetével szembeni 
idegenségét, magányát, kulturáltan szublimált érzékiségét s főleg önkifeje
zési vágyát, mely a látszólagos hallgatás éveiben e szokatlanul bensőséges 
formában elégült ki”.214

(2008)

213 Uo.
214 Új magyar irodalmi lexikon I. Főszerk. Péter László. Akadémiai Kiadó, Budapest,

1994, 692.
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KÉT MADÁCH-KUTATÓ BÁNÁTBAN
Morvay Győző és Marton Andor munkásságáról

A Madách-életmű kutatásához, értelmezéséhez és népszerűsítéséhez 
két, eddig kevéssé ismert, vidékünkön (is) élő és alkotó személy is hozzájá
rult: Morvay Győző és Marton Andor. Morvay bölcsészdoktor, irodalom- 
történész és főgimnáziumi tanár volt, aki a 19. század végén egy ideig az 
újverbászi (1886-1887), a nagybecskereki (1888-1890) majd a nagykikindai 
(1890-1893) gimnáziumban tanított. Fontos, ma is idézett, több évig tartó 
forráskutatásokat végzett, s eredményeit külön tanulmánykötetekben jelen
tette meg (Lucifer. Madách-tanulmány, Budapest, 1886; Magyarázó tanul
mány Az ember tragédiájához. Nagybánya, 1897; Madách Imre életrajza. 
Budapest, 1898; Adalékok Madách Imre életéhez. Budapest, 1898; Madách 
életrajzáról és költészetéről. Bírálat. Budapest, 1900; Adalékok Madách Imre 
életéhez. Budapest, 1908 [Beöthy-emlékkönyv].)

Marton Andor író, lapszerkesztő, a nagybecskereki művelődési élet egyik 
szervezője - a két háború közötti időszakban, pontosabban a Madách-cente- 
nárium idején - már kisebbségi sorsból méltatta Az ember tragédiája írójának 
munkásságát (Madách és költészete. Nagybecskerek, 1923), mindenekelőtt 
azzal a szándékkal, hogy felmutassa írói nagyságát.

Egy nagykikindai gimnáziumi tanár Madách-vizsgálódásai

Morvay (Kronek) Győzőnek, a bölcsészdoktornak, főgimnáziumi tanár
nak és Madách-kutatónak a pályafutása 1863-ban Pestről indult, később 
vidéken bontakozott ki, majd 1938-ban szülővárosában zárult.215 Tanulmá
nyait Pesten végezte. Már diákévei során felcsillanó tehetségként tartották 
számon. Miután középiskolai tanári és bölcsészdoktori diplomát szerzett, 
azzal rugaszkodott el a déli végekre az 1880-as években. 1888 és 1890 között 
tanári vizsgát tett esztétikából, történelemből, latin és német nyelvből, vala

215 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Megindította id. Szinnyei József. Üj sorozat. 
Gulyás Pál adatgyűjtéséből sajtó alá rendezte Viczián János. Budapest, 1999, XVIII. k., 1282.
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mint tornatanításból.216 Nyugtalan természetére utal, s egyben vállalkozó 
kedvét és sokféle érdeklődését példázza, hogy 1882 és 1887 között gyalog 
bejárta Felső-Magyarországot, Erdélyt és az Alföldet; 1887-től kezdődően 
többször is beutazta Ausztriát, 1893-ban pedig Olaszországot és Svájcot.217

Vidékünkön három városhoz kapcsolódik tanári pályafutása: 1886-87- 
ben az Újverbászi Pártfogósági Főgimnáziumban, 1888-90-ben a Nagybecs
kereki Községi Főgimnáziumban, 1890-93-bán pedig a Nagykikindai Állami 
Gimnáziumban tanított.218 Noha Bánátban nem sokat időzött, mindössze 
öt-hat évet, mégis említésre méltó tevékenységet fejtett ki Nagybecskereken 
is, akárcsak Nagykikindán.

Nagybecskerekről nősült, amellett ott három műve jelent meg nyomta
tásban (A gyermekek munkája. Nagybecskerek, 1889 [németül is: Nagybecs- 
kerek, 1889.]; Az otthon és az iskola. Nagybecskerek, 1889; A tornacsarnok 
és a nevelés. Nagybecskerek, 1889), ugyanakkor Kikindán két kötete (Napki
rálynő. Fantasztikus idill. Nagy-Kikinda, 1890; A nemzeti nevelésről. Nagy- 
Kikinda, 1893) került sajtó alá.219

Számos cikk őrzi emlékét a Torontál a Torontáli Közlöny, a Kikindai Köz
löny és a Torontáli Ellenzék lapjain, valamint a nagybecskereki és a nagyki
kindai gimnázium Értesítőjében. Nem mellékes tény, hogy már bánáti évei 
alatt dolgozott egy hosszabb lélegzetű Madách-tanulmányon, amely csak 
1897-ben került kiadásra, s amelyből a becskereki Torontál már 1894-ben 
közölt egy fejezetnyit.220

Huszonöt éves volt, amikor kézhez kapta kinevezését a becskereki pia
rista főgimnáziumba, „a kegyesrend által alkalmazott világi tanárként”. Az 
idő tájt Rappensberger Vilmos volt a gimnázium igazgatója, s ő iktatta be 
1888 őszén az ifjú pedagógust az illusztris tanári karba. Ott olyan jelességek
kel dolgozott, mint dr. Nyáry Ferenc, Streitmann Antal, Herr Ödön, Linder 
Róbert, Harczer József, Edelmann Ottó és mások.221

Morvay abban a szerencsés helyzetben volt, hogy Petőfi barátját, Lauka 
Gusztáv „koszorús költőt” is megismerhette, hiszen neki adta le a Torontálba 
szánt kéziratait. Közeli barátságba került dr. Stassik Ferenccel, a jeles Rous- 
seau-fordítóval is, akinek lapjába, a Torontáli Ellenzékbe később szorgalma
san küldte írásait. Nagybecskereken olyan szellemi környezetbe került, amely 
felkarolta és teret biztosított sokoldalú tehetségének kibontakoztatására. Á 
fiatal tanár ezeket a kedvező lehetőségeket ki is használta. Nemcsak a gim

216 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái l-XIV. Hornyánszky, Budapest, 1891-1914. 
Forrás: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/index.htm (2016. 02. 23.)

217 Uo.
218 Uo.
219 Németh Ferenc: Egy Madách-kutató Bánátban = Magyar Szó, Kilátó, 1991. márc. 2.
220 Uo.
221 Uo.
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náziumban volt aktív, hanem az egyleti életben is, főképpen a Munkáskép
ző és Társas Egyletben.222

1889 áprilisában jelent meg Nagybecskereken pedagógiai szakdolgozata, 
A gyermekek munkája, amely eredetileg egy előadásának a szövege volt, ame
lyet 1899. április 14-én tartott meg az Ellmer-féle vendéglő nagytermében. 
A korabeli laptudósítás szerint a közönség „mindvégig élvezettel hallgatta 
a kitűnő irályú és igen sok megszívlelhetni valót tartalmazó tanulmányt, és 
zajos tapssal jutalmazta [... ] a felolvasót”.223 Ott javaslatot is tettek a sikerült 
előadás szövegének kinyomtatására. Ez meg is történt, s a tanulmány csak
hamar el is hagyta a nyomdát külön magyar és külön német nyelvű kiadás
ban.224 A gyermekek munkája túlnyomórészt a diákok szabadidő-kihaszná
lásáról értekezik, pontosabban arról ad számot, „hogy a gyermek mit végez 
otthonában a tanuláson kívül”.225 E tanulmány annál is inkább érdekes, mert 
a szerző által végzett statisztikai felméréseken alapul. Morvay ugyanis hat
van 12-14 éves korosztályú diák szabadidő-tevékenységét elemezte, s vizs
gálódásainak eredményeit összegezve megállapította, hogy a közfelfogástól 
eltérően azok „nem voltak túlterhelve”.226

A Bega menti városban Morvayt Lauka Gusztáv is kitüntette bizalmával, 
és helyet adott írásainak a Torontál hasábjain. 1889. március 31-én jelent meg 
a Műkedvelők próbája című karcolata a lap irodalmi csarnokában, Góbé álné
ven. Ezt több tárca, pedagógiai szakdolgozat is követte. 1889. október 6-án 
a tárcarovatban látott napvilágot a Symphonie fantastique című novellája. 
Igen lényeges mozzanat, hogy Morvay Becskerekről való távozása után is 
közölt a Torontóiban, hű maradt a laphoz, de a városhoz is, hiszen ott ismerte 
megjövendőbeli élettársát, Plechl Ilonkát. Felesége dr. Plechl Szilárd ismert 
megyei főorvos leánya volt, s házassága révén Morvay a későbbi években is 
többször megfordult a Bega menti városban, feleségének szüleit látogatva. 
Viszontlátás című írásában megkapó sorokban emlékezett meg arról, ami
kor fiatal tanárként először érkezett Nagybecskerekre.227

Becskereki lapközlései közül említést érdemel, hogy 1892 szeptembe
rében Nagy Imréről írt megemlékezést, 1893 májusában pedig a Torontál 
regény-csarnokában két folytatásban közölte a Pauszt kisasszonyt. 1893-ban 
(Kaszárnyaélet éjjel), 1894-ben (Komóczy József szerelme; Linder Róbert) is

222 Uo.
223 Uo.
224 Uo.
225 Uo.
226 Uo.
227 Uo.
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több írását közölte a lap.228 Ezek közül talán a legjelentősebb Az ember tra
gédiájáról szóló írása.229

E Madáchcsal foglalkozó írását már Nagybányáról küldte a Torontálmk, 
s a lap 1894. szeptember 22-én meg is jelentette tárcarovatában.230 Az írás 
„eredeti tárca” volt, pontosabban „fejezet egy tanulmányból”.231 Mit is tár fel 
ebben Madáchról? Mindenekelőtt azt a ma már közismert irodalomtörténeti 
tényt részletezi, hogy milyen szerepet vállalt Arany János Az ember tragédi
ájának véleményezésében, megjelentetésében, rámutatva egyúttal Jámbor 
Pál „összekötő szerepére”.232 „Madách, mint országgyűlési képviselő, ki már 
ekkor többszörös nevezetes és rokonszenves fellépése által kedvelt egyéniség 
volt, fölkérte képviselőtársát, Jámbor Pált, hogy vigye el őt Arany Jánoshoz, 
a legelőkelőbb magyar szépirodalmi lap, a Szépirodalmi Figyelő szerkesztőjé
hez, a Kisfaludy Társaság igazgatójához, a magyar epika mesteréhez és kiváló 
műkritikushoz, kinek, mint ő mondá, egy költői művet akar átolvasás végett 
átadni. Jámbor Pál a kívánságot teljesítette. Madách őszinte véleményt kért 
és az egész látogatás alatt keveset szólt. Arany János ez időben az ország leg
első irodalmi egyénisége volt, kit még nagykőrösi professzor korában, hiva
tottak és hívatlanok sokszor kértek föl, hogy szavával őket irodalmi egyé
niséggé fölkenje. Arany néhány nap múlva belé is nézett a műbe, de az első 
jelenetnél abbahagyta az olvasást. Azt hitte, nem egyéb Faust gyönge után
zatánál, és miért ahhoz nyúlni, mit más már oly jól megírt. Hetek teltek el, 
Jámbor Pál Madách nevében sürgetni kezdte a véleményadást és a kézirat 
elküldését. [...] Arany egy kevésbé elfoglalt délutánján felnyitá újból a kéz
iratot, elolvasá az első lapot, szinte megdöbbenéssel fordított a másodikra, 
harmadikra már elragadta őt s a negyediknél felkiáltott: »Ez nagy talentum!« 
Mohón olvasta el a többit és sietett Madáchot felkeresni. [...] A két költő 
között egyhamar szoros lelki barátság fejlődik, amely az annyira elzárkózott 
Madáchra jóttevő hatással van.”233

Morvay e cikkében több levélrészletet is idéz Madáchra vonatkozólag, 
írásának végén pedig leszögezi, hogy „nem igen ismert tényeket” sorolt fel, 
amelyek addig „csakis kéziratban” voltak olvashatók.234

A becskereki gimnáziumban Morvay két tanévet töltött (1888/90), majd 
Nagykikindára távozott. A Torontál már 1889. december 29-én újságolta a 
hírt, hogy „a megyei gymnasiális bizottság legutóbb tartott ülésén dr. Morvay

228 Uo.
229 Morvay Győző: Az ember tragédiájáról Fejezet egy tanulmányból = Torontál 1894. 

szept. 22.
230 Uo.
231 Uo.
232 Uo.
233 Uo.
234 Uo.
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Győző nagybecskereki főgymnasiumi tanárt a nagykikindai gymnasiumhoz 
rendes tanárnak megválasztotta”.235

A nagykikindai gimnázium is jó környezetet biztosított a fiatal, törek
vő pedagógusnak. Ott tanított a jó tollú Hegedűs Pál, a kikindai társas élet 
pedig olyan jelességekkel hozta össze, mint Fekete Gyula, Jeszenszky Ignác, 
Erődi Dániel, dr. Kiss Károly és mások. Morvay csakhamar szorgalmas mun
katársa lett a kikindai lapoknak, különösen a Kikindai Közlönynek, majd a 
Torontáli Közlönynek. Az élénk szellemi élet ott is alkotásra serkentette. A 
kikindaiak „jeles tehetségű ifjú tanárnak” tartották. Két héttel esküvője előtt, 
1890 novemberében jelent meg a kikindai Radák-féle nyomdában Napkirály
nő című „fantasztikus idillje”, amelyet sajátos nászajándékként leendő felesé
gének ajánlott.236 A korabeli kritikusok szerint a mű „telve [volt] poézissel és 
színgazdagsággal”. Kikindai emlékét a gimnáziumi értesítők s a Napkirálynő 
című műve mellett A nemzeti nevelésről írt pedagógiai szakdolgozata is őrzi, 
amely ott jelent meg nyomtatásban.

1893-ban Morvay távozni készült Nagykikindáról. A becskerekiek akkor 
erőfeszítést tettek, hogy újra visszahozzák a becskereki gimnáziumba. 1893 
júliusában meg is választották újra a becskereki gimnázium tanárának, de 
mivel időközben a nagybányai főgimnáziumhoz „neveztetett ki”, erről az 
állásáról lemondott.237

Noha írásaiból és közel harminc megjelent kötetéből ítélve sokfelé tájoló
dó szerző volt (pedagógia, pedagógiatörténet, történelem, filozófia, népköl
tészet, művészettörténet, nyelvészet, szépirodalom stb.), mégis munkásságá
nak legjelentősebb részét a Madách-kutatások, illetve Madách-tanulmányok 
képezik (Lucifer. Madách-tanulmány. Budapest, 1886; Magyarázó tanulmány 
Az ember tragédiájához. Nagybánya, 1897; Madách Imre életrajza. Budapest, 
1898; Adalékok Madách Imre életéhez. Budapest, 1898; Madách életrajzáról 
és költészetéről. Bírálat. Budapest, 1900; Adalék Madách Imre életéhez. Buda
pest, 1908 [Beöthy-emlékkönyv]).238

Helyét és jelentőségét a Madách-szakirodalomban három vonatkozás
ban határozhatjuk meg: forráskutatások publikálásában (Madách-családfa, 
Madách-életrajz); Az ember tragédiájára vonatkozó műtörténeti és kiadás- 
történeti vizsgálódásaiban (Az ember tragédiája) és a Madách-értelmezések- 
ben (Az ember tragédiája; Lucifer; Madách költészete).

Ő az alábbi módon definiálja a Madách-művet: „Az ember tragédiája 
tizenöt drámának sorozata, melyek mindegyike támogatja egymást, melyet

235 Németh Ferenc: Egy Madách-kutató Bánátban = Magyar Szó, Kilátó, 1991. márc. 2.
236 Uo.
237 Uo.
238 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I-XIV. Hornyánszky, Budapest, 1891-1914. 

Forrás: http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/index.htm (2016. 02. 23.)
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egy egységes szervezet hoz szervi kapcsolatba és tart össze. Minden drámai 
képben megtaláljuk az expozíciót, a bonyodalmat és a kifejletét.”239

A Madách-kutatásoknak, a Madách-szakirodalomnak egyébként hosz- 
szú története van. Még Gyulai Pál írta 1879-ben, Madách összes műveinek 
előszavában, hogy Madách életrajzának megírásához nem volt elég adata. 
Bérczy Károly emlékbeszéde (1866) állt csak rendelkezésére, s nagyjából az 
volt minden, amit a nagyközönség akkor Madách életrajzáról tudott. Azóta 
bő anyag gyűlt egybe, mindenekelőtt Palágyi Menyhértnek és Morvay Győ
zőnek, később pedig más kutatóknak köszönhetően.

Palágyi megjelentette Madách Imre élete és költészete című munkáját
(1900), melyhez a költő fia rendelkezésére bocsátotta a család levéltárát és 
egyéb emlékeit. Morvay pedig nagy magyarázó tanulmányt írt Az ember 
tragédiájához (és több más, már említett Madách-tanulmányt), igen érde
kes adatokat publikálva a költő életéről. A több mint ötszáz oldalas, Nagy
bányán megjelent Magyarázó tanulmányról írja többek között a Vasárnapi 
Újság korabeli kritikusa: „Madách nagy műve iránti szeretettel és komoly 
tanulmánnyal készült munka. Sokszor tárgyalták már Az ember tragédiáját, 
Morvay azonban minél több oldalról foglalkozik vele: a költemény történeté
vel, eszmei foglalatjával, filozófiájával, szerkezetével, a világirodalomban vele 
összehasonlított művek párhuzamával. Madách életrajzát is bőven megírta és 
gyűjtött hozzá újabb adatokat. A könyv első része a költemény történetét adja, 
s ebben az ötvenes évek irodalmi állapotát is festi, Madách egyéb irodalmi 
működését, több műveinek ismertetésével, melyekben Morvay sok előkészü
letet talál a később megírt nagy epikai műhöz, gondolatokban, sőt kifejezé
sekben is. Figyelemmel vizsgálja a költőket, kik hatással lehettek Madáchra. 
[... ] Érdekes adalékokban állítja össze Morvay a költemény megjelenésének 
történetét, hatását, jelesebb bírálóit, ismertetőit, különböző kiadásait, fordí
tásait és színpadi átdolgozásait. A második részben a költemény elemzésébe 
megy a szerző, a benne nyilatkozó felfogást, bölcselkedést, elveket vizsgálva, 
végül pedig a formát, verselést, nyelvezetet és szerkezetet”.240

Madáchcsal és Az ember tragédiájával mások is foglalkoztak: Morvayn 
és Palágyin kívül Arany János, Szász Károly, Erdélyi János, Bérczy Károly, 
Riedl Frigyes, Haraszti Gyula, Greguss Ágost, Gyulai Pál, Beöthy Zsolt, 
Körössy György stb.

Morvayt ma is idézi, ma is hivatkozik rá a Madách-szakirodalom. Hiszen 
ott foglal ő helyet, az alapozók között. Ezzel kapcsolatosan érvként elegendő 
csupán három tanulmányt megnevezni (S. Varga Pál: Két világ közt választ
hatni. Világkép és többszólamúság Az ember tragédiájában. Argumentum, 
Budapest, 1997; Andor Csaba: Ismeretlen epizódok Madách életéből. Madách

239 S. Varga Pál: Két világ közt választhatni. Világkép és többszólamúság Az em ber tra
gédiájában. Forrás: users.atw.hu/.../S_Varga_Pal_Az%20ember_tragediaja (2016. 02. 23.)

240 Anonim: Magyarázó tanulmány Az ember tragédiájához = Vasárnapi Újság, 1897. ápr. 4.
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Irodalmi Társaság, Budapest, 1998 és Máté Zsuzsanna: Madách Imre, a poéta 
philosophus. Tanulmányok Az ember tragédiája esztétikumáról. Bíbor Kiadó 
Bt., Miskolc, 2004). Lehet vele egyetérteni vagy sem, de úgy tűnik, Madách- 
kutatásait megkerülni nemigen lehet.

Számunkra fontos tény, hogy e jeles Madách-kutató bánáti évei alatt is 
folyamatosan Az ember tragédiájával és annak írójával foglalkozott.

Egy lelkes nagybecskereki Madách-méltató

Meszlényi Marton Andor (1866-1943) Jákon született, s mindenekelőtt 
gazdasági szakemberként vált ismertté: egy ideig a magyaróvári gazdasági 
akadémián tanított, majd a kassai gazdasági iskola tanára lett.241 Nagybecs- 
kerekre a 19. század legvégén érkezett, ahol Torontál megye gazdasági elő
adója volt, a Torontál megyei gazdasági egyesület titkára.242 Jó hírű gazdasági 
szakember volt, földbirtokos, kultúrmunkás, mecénás, lap- és folyóirat-szer
kesztő, sőt politikus is.

Kalapis Zoltán megfogalmazása szerint „a régi Torontál egyik legismertebb 
és legrokonszenvesebb alakja” volt.243 Amellett közgazdasági szakíró, több 
lap és folyóirat munkatársa, mintegy tíz önálló kötet szerzője. Munkássága a 
művelődési életre is kiterjedt: évtizedeken át vezette a Torontálmegyei Magyar 
Közművelődési Egyesületet, a nagybecskereki színjátszás fellendítésén mun
kálkodott, továbbá megszervezte a magyar középiskolások ösztöndíjazását 
is.244 Bogner József szerint „a kultúra egyik legnagyobb hatású munkása és 
szervezője volt. [...] Előre vitte a kultúra ügyét annak legkülönfélébb terü
letén és módozataiban. Nem volt magyar színjátszás Marton Andor nélkül. 
De támogató kezét érezte az akkor keletkezett és fejlődő délvidéki magyar 
irodalom is. [...] A kisebbségi sorsban sohasem a széthúzást és a haragot, 
hanem a megbékélést és az együttműködést hirdette és szolgálta”.245

Mint egyik méltatója írta, „el sem tudjuk képzelni, hogy hol tartana a 
bánáti magyar kultúra, ha nem volna Marton Andora, aki annyi buzgalom
mal, agilitással, szeretettel és lelkesedéssel vállalta volna a magyar kultúra 
minden gondját, fáradságát és áldozatát”.246 A művelődési életben kifejtett

241 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Megindította id. Szinnyei József. Új soro
zat. Gulyás Pál adatgyűjtéséből sajtó alá rendezte Viczián János. Budapest, 1999, XVIII. 
k., 570-571.

242 Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. 
Újvidék 2003, 268-269.

243 Uo.
244 Uo.
245 Bogner József: Marton Andor = Kalangya, 1943. júl. 15., 316.
246 Anonim: Becskereki fotográfiák. Marton Andor = Tükör, 1932. jan. 16.
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sokéves munkásságáért 1940-ben a kisebbségi magyar kultúrtevékenység 
legmagasabb elismerésével, az Ezüst tulipán díjjal jutalmazták.247

Martont irodalmi ambíciók is fűtötték. Itthon és idegenben című regénye 
1918-ban, Budapesten jelent meg Herczeg Ferenc előszavával.248 Herczeg 
dicsérő sorokkal vezette be kötetét, s a többi között így fogalmazott: „Aki 
ezt a könyvet megírta, az teli van hittel és jósággal, teli van az örök igazság
ba vetett bizalommal, az emberek és a természet szeretetével. Aki írta, az 
a hétköznapok zavaros lármájából is ünnepi zenét hall; az hasonló az égő 
gyertyához: maga körül csak világosságot lát.”249 De számunkra e kötetnél 
sokkal jelentősebb másik irodalmi vonatkozású munkája, a Madách és költé
szete, amely voltaképpen az 1923. december 2-án a Torontálmegyei (Bánáti) 
Magyar Közművelődési Egyesület Madách-ünnepélyén megtartott előadá
sának (külön füzetben megjelentetett) szövege volt.250

Ebben Marton már kisebbségi sorsból szemléli Madách irodalmi mun
kásságát, s célja egyrészt írói nagyságának felmutatása volt a centenáriumon, 
másrészt kisebbségi értelmezése, azaz a remény felvillantása kiábrándult 
nemzettársai előtt. Arra pedig a Trianont követő években igen nagy szükség 
mutatkozott. Ugyanis a merőben új társadalmi-politikai körülmények közé 
került vajdasági, azaz jugoszláviai magyarság az 1920-as évektől már építette 
saját, önálló irodalmi-szellemi életét, de jó tíz év kellett ahhoz, hogy megérjen 
a helyzet a nagy magyar irodalmi kultuszok itteni újraértelmezésére, újra
gondolására, újraébresztésére. A nagy magyar írók emlékének ápolása fontos 
szellemi fogódzó lett, a trianoni békediktátummal szétszaggatott egységes 
nemzettesthez való tartozás manifesztálása, végső soron a virtuális nemzeti 
egység létrehozásának eszköze. Mint Csermely Gyula fogalmazott, akkor „a 
költők kultusza a nemzetek életét” jelentette.251 Ennek ellenére, mint arról 
Dettre János is tanúskodik, 1922-23-ban a kisebbségi sorsba szakadt vajda
sági magyarságból akkortájt egészében véve hiányzott „a kezdeményezés 
bátorsága”, „a tömeg helyeslő és bátorító érdeklődése”.252 Marton azon ritka, 
elszánt kezdeményezők egyike volt Vajdaságban, aki 1923-ban, a mostoha 
időkben a Madách-centenáriumot Az ember tragédiája írójának ünneplésére 
szándékozta felhasználni. Nyilván abból a Csermely Gyula által megfogal
mazott felismerésből kiindulva, hogy „vissza kell szállnunk a múltba, hogy

247 Anonim: Nagy ünnepélyességgel adták át Marton Andornak az ezüst tulipánt = Regge
li Ujsag, 1940. dec. 27.

248 Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. Újvi
dék 2003, 268-269.

249 Marton Andor: Itthon és idegenben. Regényes történet. Előszó: Herczeg Ferenc. Singer 
és Wolfner bizománya, Budapest, 1918, 3.

250 Marton Andor: Madách és költészete. A Torontálmegyei (Bánáti) Magyar Közművelő
dési Egyesület Madách-ünnepélyén elmondotta: Marton Andor. Pleitz, Veliki Beckerek, 1923.

251 Csermely Gyula: Július harmincegy-december harmincegy = Délbácska, 1922. dec. 24., 1.
252 Szöllősy Vágó László: Petőfi a déli végeken. A jugoszláviai Petőfi-kultusz nyomában. 

Szabadka, 1992, 18-19.
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megtaláljuk hitünket a jövőben”.253 Tanulmányából egyértelműen előtűnik a 
kultikus beszédmód, a patetikus felstilizáltság retorikája. Az ember tragédiá
ját „a világirodalom egyik legkimagaslóbb drámai költeményének” nevezi, 
melyet „milliók szívei dobogják vissza”, s melyben az ember „sorsa nem a 
múlandóság, hanem az örök élet”.254 Mint Marton írja, Ádám „minden küz
delmének vége a csalódás, elbukik mindenkor, de újból feláll s tovább küzd s 
tovább remél, mert átérzi, hogy az élet az emlékek, a küzdelmek és a remény 
szövedéke. Emlékek s küzdelmek, melyek a múlt míthoszán csillognak elő, 
s a remény, mely a jelen küzdelmeiből a jövőbe vezet”.255 Marton tanulmá
nyában Morvay Győző Madách-munkáira is hivatkozik256, de Pékár Gyula, 
Voinovich Géza, Révay József, Karinthy Frigyes és mások írásaira is.257

Marton Andor úttörő vállalkozásával voltaképpen Madách nyomán a 
kisebbségi sorsba jutott, csalódott és kiábrándult vajdasági magyarság szá
mára csillantotta fel a reményt, de mindez elégtelennek bizonyult egy vaj
dasági Madách-kultusz kilombosodására.

(2014)

253 Csermely Gyula: Július harmincegy-december harmincegy = Délbacska, 1922. dec. 24.
254 Marton Andor: Madách és költészete. A Torontálmegyei (Bánáti) Magyar Közművelő

dési Egyesület Madách-ünnepélyén elmondotta: Marton Andor. Pleitz, Veliki Beckerek, 1923.
255 Uo. 5.
256 Uo. 6-7.
257 Uo. 9-13.
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PAPP DÁNIEL A BÁCSKÁBÓL

Papp Dániel a vajdasági magyar irodalom előtörténetének egyik legki
válóbb egyénisége volt, s az ő révén került be a Bácskaság fogalma a magyar 
irodalomba. Lapszerkesztő, hírlapíró és jogász volt, akinek Ómoravicáról 
indult korán derékba tört pályafutása, s aki a prózaírásban találta meg magát. 
Irodalmi világa egy valóságfeletti világ volt, mert Bácskát nem a maga igazi 
valóságában szándékozta megrajzolni. „Tündérlakot” látott ő az élet felszíne 
alatt. Családi hátterét, gyermekkorának történéseit jórészt még ma is homály 
fedi, valamiféle titokzatosság övezi. Irodalmi munkássága tragikusan rövid, 
de tartalmas volt. Noha fiatalon, harminckét éves korában hunyt el, mégis 
három novellagyűjteményt, egy kisregényt és egy jogi szakmunkát hagyott 
hátra, s megannyi „bácskai történetet” a korabeli sajtóban.

Az indulás: Ómoravica és a „ tündérvilág”

Közel százötven évvel ezelőtt, Ómoravicáról/Bácskossuthfalváról indult 
útjára egy ígéretes irodalmi tehetség, kinek révén nemcsak a Bácskaság fogal
ma került be a magyar irodalomba, hanem Ómoravica is. Tárcáinak alcí
mében - mint Herceg János írja - „nagy varázsa volt a bácskai jelzőnek”.258 
Hogy miért? Mert „az olvasónak már megvolt az elképzelése erről a »tün
dérvilágról«, ahol egy álló hétig isznak a gavallérok, és ahol a legszebb jövő 
a disznókupecre vár. Legendák és hazugságok ködéből állt elő ez a bácskai 
világ”.259 Voltaképpen Bácska a 19. század végén még „ismeretlen, zárt világ 
volt Európa és a Balkán kapujában”260, s azt színezte ki olvasóinak. Azt a tün
dérvilágot akarta megírni, amely a felszín alatt rejlik.

Az ijjú tehetség megmutatkozása

Papp Dániel a vajdasági magyar irodalom előtörténetének egyik legkivá
lóbb egyénisége volt, sikeres, felfelé ívelő irodalmi pályafutását egy makacs

258 Herceg János: Papp Dániel világa = Kalangya, 1944/5. sz., 193-195.
259 Uo.
260 Uo.
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betegség törte derékba. De még így is, tehetségével, kiapadhatatlan íráskész
ségével, műveivel beírta nevét nemcsak az egyetemes magyar irodalom tör
ténetébe, hanem vidékünk irodalmi életébe is. Sz. Szigethy szerint „csodá
latos finomságú novellákat írt, művész volt a legjavából”.261

Méltó helye is ott van a 19. század végi magyar irodalom szorgalmas 
művelői: Gozsdu Elek, Ambrus Zoltán, Bródy Sándor, Justh Zsigmond, 
Thury Zoltán és Petelei között. Azok között, akik a magyar próza stílusának 
megújítói voltak, az irodalmi szecesszió, az irodalmi dekorativitás kísérlete
zői. Papp Dániel is tudatos előharcosa volt e stílusújításnak. Egyik írásában 
a Budapesti Naplóban így fogalmazott: „Vallom magam is ezt az elvet, vall
juk mindnyájan, és miként a festő tetszése szerint kever vöröset és fehéret, 
hogy rózsaszínre tegyen szert, úgy mi is zabolátlan szabadsággal keverhetjük 
a nyelvárnyalatokat, sőt némelyek közülünk annyira mennek, hogy a vörö
set nem is fehérrel keverik, hanem sárgával s így a pomeráns színét állítják 
elő a rózsáé helyett.”262

Kortársai életerős, pedert bajszú, körszakállú, mosolygós szemű, jó modo
rú, fehér csokornyakkendős fiatalemberként tartották számon, olyannak, 
amilyennek a budapesti Koller-féle műteremben készült fotóján látszik.263

Mikszáth mellett írta nagy reményekre jogosító, gördülékeny, eredeti szí
nekben bővelkedő elbeszéléseit.264

Szerkesztője, Endrődi írta róla, hogy „komoly, kötelességtudó s rend
kívül érzékeny ember volt, tele ideálizmussal, tettvággyal, álmokkal. Agya 
mindig égett, szíve folyton lobogott. Sápadt arczából, mély tüzű szemeiből 
ki lehetett olvasni egész végzetét. Mozdulatai szinte czikáztak az ideges
ségtől, hangjában a lemondás és megadás fájdalma zengett. Sokat tudott és 
szakadatlanul tanult. Minden csekélység érdekelte, a mivel ismereteit gya- 
rapíthatta s nem volt olyan tárgy, a mihez alaposan, megbízhatón hozzá ne 
tudott volna szólni. Azok közé a becsületesen naiv lelkek közé tartozott, a 
kik eszményi törekvéseik mellett szinte megfeledkeznek a praktikus életről, 
s csak úgy beleálmodják magukat a valóságba. [...] Sokat, sokfélét és gyor
san dolgozott. Tele volt gondolattal, eszmékkel s minden aprósága rávallott 
az előkelő íróra. Tudásával, sokoldalú ismeretével sohasem tüntetett; termé
szetesen ömlött belőle a szó, a beszéd, ahogy a patak foly. Szerény és félénk 
volt, de mindig erős meggyőződések vezették.”265

261 Sz. Szigethy Vilmos: Papp Dánielről (Nosztalgia) = Kalangya, 1944/5. sz., 206-208.
262 Diószegi András: A szecesszióról = Irodalomtörténeti Közlemények, 1967/2. sz., 151-161.
263 Fotóját lásd: Vasárnapi Ujságy 1900. aug. 19.
264 1897-től Mikszáth lapjánál, az Országos Hírlapnál volt a tárcarovat vezetője.
265 Endrődi Sándor: Papp Dániel 1868-1900 =  Vasásrnapi Újság, 1900. aug. 19.
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A titokzatos családi háttér

Családi hátterét, gyermekkorának történéseit jórészt még ma is homály 
fedi, vagy mondjam úgy: valamiféle titokzatosság övezi. Hiszen Juhász Géza, 
Bori Imre és mások, de főképpen Magyar László kutatásai nyomán tudjuk, 
hogy 1868. február 11-én született Ómoravicán, édesanyja a római katoli
kus vallású (férjezett) Korapifinszky (azaz: Ambrozovics) Anna volt, édes
apja pedig ismeretlen (Ignotus páter). A 217-es számú házban laktak. Négy 
nappal a születése után tartották keresztvíz alá. Keresztszülei voltak: Almási 
Antunovics Mátyás főszolgabíró és Kovács Julianna. Édesanyja vezetéknevét 
jóval később, 1895-ben belügyminisztériumi engedéllyel változtatta Papra 
(egy p-vel).266 Magyar kutatásai nyomán tudjuk azt is, hogy írónk az ottani 
aktákban Koratpatzinszky (sic!) Dániel néven szerepelt.267

Mindmáig sehogyan sem sikerült egyértelműen azonosítani származá
sát, A fekete kabát és Az aula kapuja című, önéletrajzinak hitt írásaiból szerb 
származásra lehet következtetni.268

Papp Dániel útja - iskoláztatása révén - Ómoravicáról Zentára vezetett, 
ahol az ottani gimnázium alsó tagozatának tanulója lett. Később a gimnázi
um felsőbb osztályait 1880 és 1885 között a zombori gimnáziumban végezte, 
miközben az önképzőkör egyik legtevékenyebb, legtöbb pályadíjat nyert tagja 
lett.269 Juhász Géza kutatásai nyomán tudjuk, hogy első irodalmi zsengéit (ver
seit, prózáját) 16-17 évesen a Zomborés Vidékében jelentette meg (Flórának 
- vers, Most szivem - vers, Ha az álom - vers, A díjnok álm a-novella, Heine 
egyik versének fordítása stb.). A zsárkováczi tölgyek című „bácskai történe
téből” tudjuk, hogy zombori évei alatt a zsárkováci részben élt családjával.270

Zomborban osztályfőnöke dr. Simon J. Sándor volt, s Papp Dániel lel
kesen érdeklődött a nyelvek és az irodalom iránt. (Kivéve a görög nyelvet, 
amely miatt az ötödik osztályt ismételte.) Bergman Ágost, a magyar és a 
német nyelv tanára ismerte fel íráskészségét, irodalom iránti érdeklődését, 
s buzdította őt olvasásra, írásra.271 Csakhamar aktív tagja lett a gimnázium 
önképzőkörének, amelyet Szól Sándor vezetett, s osztálytársaival szinte ver
senyezve írogatta pályamunkáit. Főleg elbeszéléseket, lírai prózát és fordítá
sokat adott be a pályázatokra, melyekért rendszerint pénz- vagy könyvjutal
mat nyert.272 Érdekességként említem, hogy érettségi írásbeli dolgozatának

266 Magyar László: „A szorgalom az ördög párnája” (Újabb adatok Papp Dániel életrajzához) 
= Híd, 1991/10. sz. 909-917.

267 Uo.
268 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 

1998, 48-50.
269 Juhász Géza: Papp Dániel irodalmi kísérleteiről = Irodalomtörténeti Közlemények, 

1965/3. sz., 363-368.
270 Papp Dániel: A zsárkováczi tölgyek (Bácskai történet) = Vasárnapi Újság, 1900. aug. 19.
271 Laczkó Márta: Papp Dániel diákévei = Kalangya, 1944/5. sz., 228-231.
272 Uo.
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magyar nyelvből az alábbi volt a témája: „A classicizmus és romanticismus 
legjelesebb képviselői a magyar nemzeti irodalomban”.273 Érettségi után, 
1885-ben Zomborból Budapestre került.274

Zombor után Budapest

Az 1890-es évek derekán egyidejűleg zombori és budapesti lakos is volt.275 
Budapesten jogot tanult, majd furcsamód, egy időre meg is szakította jogi 
tanulmányait. Eddig kideríthetetlen okokból, görög katolikus papnövendék 
lett, de utána ismét visszatért jogi tanulmányaihoz.276 Egyébként az egyház
zal való (eddig feltérképezetlen) szorosabb kapcsolatára utal az a körülmény 
is, hogy Klerikális leveleit Dániel pap néven írta, tárcáinak egy részét pedig 
Monachus álnév alatt.277

Ugyancsak mindmáig életrajzának egyik homályos fejezete, hogy „mint 
nevelő hosszabb ideig külföldön utazott”.278

1891-től Budapesten Jeszenszky Danó ismert kir. közjegyzői irodájában 
nyert alkalmazást. Ez a körülmény azért is érdekes, mert főnöke Petőfi Sán
dor egykori (1843. május) pozsonyi szobatársa és barátja volt, később a Petőfi 
Társaság tagja, amellett lapszerkesztő és lapkiadó is, aki Temérdek álnéven 
publikált. A jog mellett az irodalom volt közös témájuk.279

írónk 1895-ben meg is nősült: feleségül vette Geissner Katalin tanítónőt, e 
házasságból két gyermeke született (Dániel és András), s a család előbb a IV. 
kerületben, a Bástya utca 11-ben lakott, majd a József körút 48. alatt. Fele
sége, kortársai tanúsága szerint, „erős testalkatú, fekete hajú asszony volt”.280

Papp Dánielnek a család miatt fontos volt a biztos állás és kenyérkereset. 
Rendes munkája mellett fáradhatatlanul írt, publikált s megpróbálta kibon
takoztatni irodalmi tehetségét. Számos lap (Pesti Naplóy Budapesti Hírlap, 
Országos Hírlap, Új időky Új Magyar Szemle, Magyar Géniusz, Esti Ujságy 
A Hét stb.) cikkírója volt. Lassan kezdett kibontakozni sajátos hangvételű 
publicisztikája, s mint Szinnyei írja, szépirodalmi megnyilatkozásai mellett 
„szociológiai íróként” is számon tartották, mert „fogékony érzése volt a szo
ciális kérdések iránt és annyi alapos ismerete is ezen e téren, mind kevésnek

273 Uo.
274 Uo.
275 Magyar László: „A szorgalom az ördög párnája” (Üjabb adatok Papp Dániel életraj

zához) = Híd, 1991/10. sz. 909-917.
276 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 

1998, 48-50.
277 Szinnyei József (é. n.): Magyar írók élete és munkái. Forrás: http://m ek.oszk. 

hu/03600/03630/html/index.htm (2014. 08. 28.)
278 Uo.
279 Uo.
280 Magyar László: „A szorgalom az ördög párnája” (Üjabb adatok Papp Dániel életrajzához) 

= Híd, 1991/10. sz. 909-917.
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mindazok közül, akik ma toliforgatásban találják hivatásukat”.281 1898-tól a 
képviselőházi napló segédszerkesztője volt, Endrődi Sándor mellett. Irodal
mi munkássága tragikusan rövid, de tartalmas volt.

A Bácska felfedezője

Mint Sz. Szigethy írta, „ezt a vidéket, amelyet Tündérlaknak hívott, senki 
sem ismerte és nem szerette nálánál jobban”.282 Mikszáth szerint két ember 
élt benne: „az egyik mély és maró élű filozófus, a másik szelíd költő”.283 Féja 
szerint őt „a »határesetek« érdekelték: a délvidéki táj s a délvidéki tájon a 
magyarság és a szlávság találkozása”, mert úgy vélte, hogy „két fajta tusá- 
ján és ölelkezésén keresztül közelebb jut a kelet-európai lényeghez s vele a 
magyarság lényegéhez is”.284

Noha fiatalon szakadt meg irodalmi munkássága, mégis négy kötetet 
hagyott hátra: három novellagyűjteményt (Marcellusz, 1898; Utolsó szerelem, 
1899; Tündérlak Magyarhonban, 1899) és egy kisregényt (A rátótiak, 1898), 
valamint egy jogi szakmunkát is (Tájékoztató a házassági jog körül, 1895).285

Éppen A rátótiak megjelenése után kiáltott fel meglepődve és elragad
tatva Mikszáth Kálmán, az Országos Hírlapban közölt cikkében: „Ejnye, ki 
ez a Papp Dániel?”286

Az irodalmárok Papp Dánielt a „Bácska felfedezőjének” tartják. írásaiban 
megelevenedik a bácskai táj sokszínűsége. Felszínre kerül a nemzeti tarka
ság. Az itt élő népek egymás közötti viszonyát zavartalannak ábrázolja. A 
bácskai kisemberek sorsának hű ábrázolója volt. Prózája elégikus, de ezt a 
hangot esetenként komikummal vegyíti. Néha stílusa impresszionisztikusan 
lírai, másszor választékosán intellektuális.

Vannak, akik Papp Dániel prózájához az anekdotikussága szemszögéből 
közelítenek. így Diószegi a magyar novella fejlődésvonulatáról értekezve álla
pítja meg, hogy „a modern magyar novella fontos állomásai nem az anek
dota ellenére, hanem mintegy annak segítségével kaptak klasszikus formát. 
Azokban a bonyolultabb szociális, filozófiai vagy lélektani tartalom épp az 
anekdotikus keretben érvényesülhet valósághűen és művészien” amit töb
bek között Papp Dániel novellái is igazolnak.287

281 Szinnyei József (é. n.): Magyar írók élete és munkái. Forrás: http://mek.oszk. 
hu/03600/03630/html/index.htm (2014. 08. 28.)

282 Sz. Szigethy Vilmos: Papp Dánielről (Nosztalgia) = Kalangya, 1944/5. sz., 206-208.
283 Féja Géza: Papp Dániel = Kalangya, 1944/2. sz., 55-57.
284 Uo.
285 Szinnyei József (é. n.): Magyar írók élete és munkái. Forrás: http://mek.oszk. 

hu/03600/03630/html/index.htm (2014. 08. 28.)
286 Téglás Tivadar: Papp Dániel: Muzsika az éjszakában =  Irodalomtörténeti Közlemé

nyek, 1961/3. sz., 367-368.
287 Diószegi András: A szecesszióról = Irodalomtörténeti Közlemények, 1967/2. sz.,151-161.
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Visszavonultságban: a derékba tört pályafutás

írónkat fiatalon ragadta el a betegség. Két komoly kór is emésztette. Az 
agorafóbia hétköznapjait keserítette. Bródy Sándor írja, hogy „szabad téren 
nem mert keresztülmenni, hanem szinte a falat súrolva kellett vánszorognia 
az utcán”.288 Endrődi is megerősíti, hogy „ismeretlen utcán fényes nappal sem 
mert járni, ilyenkor mindig kocsiba ült”.289 Ide tartozik az az adoma is, hogy 
Papp Dánielt titokzatossága, visszavonultsága miatt kortársainak is a szó 
szoros értelmében úgy kellett felfedezni. Amikor 1893-ban közölni kezdett 
a Pesti Napló bán, s egy csapásra komoly rangot szerzett újságírói körökben, 
még szinte senki sem tudott róla semmit. Hogy miért? Juhász Géza meséli, 
hogy „egy hordárral küldözgette írásait, és a hordár vette fel a szerkesztőség
ben a tiszteletdíjat is. A lap szerkesztője egyszer kocsin szegődött a hordár 
nyomába, s így jutott Jeszenszky Danó közjegyzői irodájába, ahová akkor 
lépett be, amikor a hordár épp a közjegyzősegéd, Papp Dániel kezébe olvas
ta le a tiszteletdíjat. Általános feltűnést keltett, hogy szinte egyszerre lépett 
a kész író a közönség elé.”290

Különc volt, nem lehetett belátni írói műhelyébe, mindig csak a kész ered
ményekkel állt elő, nem a nyilvánosság előtt fejlődött.

Másik, még súlyosabb szervi gondja „gümős agykérlobja” volt. Agyhár
tyáján képződött egy kelés, amely az orvostudomány akkori állása szerint 
gyógyíthatatlan volt. Ez támadta meg később egyensúlyérzékét, majd idéz
te elő a tragédiát.291 Endrődi tanúsítja, hogy betegsége miatt barátai nagyon 
féltették. Szép, szálas ember volt, de a makacs daganat állandóan emésztette 
fizikumát. Gyakran voltak lappangó lázai, s többször elájult.292

Ez volt a vég kezdete.
Endrődi szerint őt „nemes ambíczió, tiszta álmok emelték a magasba s mos

toha sors törte össze legszebb férfikorában, mint villám a sudarat”. Magányos 
lélek volt, aki büszkén viselte az élet súlyát, de szegénységének terheit is.293

1900. augusztus 14-én délután három órakor hunyt el, az utolsó kenet 
felvétele után. Gyászhírének hallatán többen is tollat ragadtak, hogy meg
emlékezzenek róla. Braun Sándor a Budapesti Naplóban, Breyer Soma a 
Hevesmegyei Hírlapban, Lovassy Andor az Aranyosvidékben, Mikszáth Kál

288 Idézi: Magyar László: „A szorgalom az ördög párnája ’ (Üjabb adatok Papp Dániel 
életrajzához) = Híd, 1991/10. sz., 915.

289 Endrődi Sándor: Papp Dániel 1868-1900 = Vasásrnapi Újság, 1900. aug. 19.
290 Juhász Géza: Papp Dániel irodalmi kísérleteiről = Irodalomtörténeti Közlemények, 

1965/3. sz., 363.
291 Magyar László: „A szorgalom az ördög párnája” (Üjabb adatok Papp Dániel életrajzához) 

= Híd, 1991/10. sz. 916.
292 Endrődi Sándor: Papp Dániel 1868-1900 =  Vasárnapi Újság, 1900. aug. 19.
293 Uo.
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mán és Braun Sándor a budapesti Napló bán, Salgó Ernő az Új Magyar Szem
lében, Bródy Sándor pedig az úgynevezett Fehérkönyv ben búcsúzott el tőle.

Temetésén augusztus 16-án délután négy órakor294 családtagjai, gyerekei 
mellett ott volt húga, Papp Mária is. Az Otthon-kör nevében Márkus Miksa 
publicista búcsúztatta, míg az Újságíró Egyesület nevében Cziklay Lajos. A 
temetésen testületileg megjelent a képviselőház naplószerkesztősége End- 
rődi Sándorral az élen, továbbá Budapest írótársadalmának képviselői is.295

A budapesti Kerepesi temetőben helyezték örök nyugalomra, felesége 
családjának kriptájában, azaz Geiszner Gusztáv családi sírboltjában, Karin
thy Frigyes sírja közelében. A szürke gránitból készült obeliszken csillogó 
aranybetűkkel egyedül Papp Dániel író neve látszik messziről.296 Ekkor közöl
ték a budapesti lapok a hírt, amely halálát követően érkezett szülőfalujából: 
„Ó-Moraviczán emléktáblával jelölik meg azt a házat, melyben gyermek
éveit töltötte.”297 Hogy erre valaha is sor került-e, arról nincs tudomásunk.

Önálló, erős egyéniség, kellemes elbeszélő és kiváló stiliszta volt, aki iro
dalmi munkásságában is a saját csapásán haladt. Vidám bácskai történe
tei kora elbeszélő-irodalmának jelentős termékei közé tartoztak. Sorsának 
iróniája, hogy életében sem értékelték érdemeinek megfelelően, úgy tűnik, 
halála után sem.

Szenteleky nem szerette, vidám bácskai történeteiben egyszerűen nem 
tudta fellelni a bácskai levegőt, s Tündérlak Magyarhonban című munkáját 
„teljesen értéktelennek” minősítette.298 így maradt el a két háború közötti 
időszakban munkásságának kellő irodalmi értékelése.

Válogatott műveinek posztumusz kiadására (Muzsika az éjszakában) 
1957-ben került sor. Ahhoz Nagy Miklós írt bevezető tanulmányt.299 E kötet 
korabeli méltatásában írja Téglás Tivadar, hogy Papp Dániel „egyes novel
láiban Mikszáth Kálmán írásaira emlékeztető művészettel forgatja a tollat”, 
de ugyanakkor „nem Mikszáth kitaposott útján halad, hanem a századvégi 
modern polgári-városi irodalom akkor még alig látható ösvényeit keresi”.300

Hadd mondjuk el azt is, hogy Nagy Miklós bevezető tanulmányában - nyil
ván nem ideológiamentesen - „szétválasztja Herczeg Ferenc meghamisított, 
tejszínhabos, huszártisztes, bokacsattogtatós Bácskáját Papp Dánielétől”.301

294 Magyar László: „A szorgalom az ördög párnája” (Üjabb adatok Papp Dániel életrajzához) 
= Híd, 1991/10. sz., 917.

295 Anonim: Papp Dánielt, a korán elhunyt... = Vasárnapi Újság, 1900. aug. 19.
296 Magyar László: „A szorgalom az ördög párnája” (Újabb adatok Papp Dániel életrajzához) 

= Híd, 1991/10. sz., 916.
297 Anonim: Papp Dánielt, a korán elhunyt... = Vasárnapi Újság, 1900. aug. 19.
298 Herceg János: Papp Dániel világa =  Kalangya, 1944/5. sz., 193-195.
299 Téglás Tivadar: Papp Dániel: Muzsika az éjszakában = Irodalomtörténeti Közlemények, 

1961/3. sz., 367-368.
300 Uo.
301 Uo.

- 6 2 -



Térségünk irodalma bizonyára sok értéket kaphatott volna tőle, ha még 
legalább egy-két évtizedig alkot, eléri a férfikor delét és nagyobb lélegzetű 
munkában mutatja be ennek a tájnak a lelkét. De még így, derékba tört írói 
pályájával is, méltatói „a regionalizmus előfutárát” látták benne, „aki sajátos 
bácskai miliővel gazdagította a magyar irodalmat”.302

Végezetül ne feledjük: Papp Dániel valóban beleálmodta magát a való
ságba, a soknemzetiségű Bácskát is beleálmodta az irodalomba, festői tájai
val és érdekes alakjaival együtt, s megcsillogtatta e déli „tündérlak” kincseit 
az olvasók előtt. Többet nem tehetett, többre nem futotta.

Harminckét éves korára ez is tiszteletre méltó eredmény volt.

(2014)

302 Herceg János: Papp Dániel világa = Kalangya, 1944/5. sz., 193-195.
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A BÁCS-BODROG MEGYEI IRODALMI TÁRSASÁG 
A POLGÁRI SZOKÁSKULTÚRA ÉS A PEREMVIDÉKI 

LÉT SZORÍTÁSÁBAN

Zomborban, Bács-Bodrog vármegye székhelyén, többszöri, 19. század 
végi kezdeményezés után, csak a 20. század elején (1906) alakult meg a 
térség íróit tömörítő egyesülés, a Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság, 
amely az első világháborúig fejtette ki munkáját. Alapítói inkább közműve
lődési, mint irodalmi jelleget szántak neki, de ettől eltekintve, megalakulá
sa szervesen illeszkedett mind a 20. század eleji irodalmi pezsgésbe, mind a 
megyeszékhely egyletalapítási buzgásába. Az irodalmi társaság kétségkvül az 
akkor aranykorát élő polgári szokáskultúra és a viszonylag elszigetelt vidéki 
művelődési élet szorításában fejtette ki munkáját, ami miatt, eddigi mélta- 
tói - nem bocsátkozva mélyrehatóbban, tényleges munkájának elemzésébe 
- eltérően és viszonylag lekezelően értékelték tevékenységét. E tanulmány 
tényszerűen körvonalazza e zombori irodalmi tömörülés munkáját, bizonyít
va, hogy kitapintható vidékisége ellenére kezdeti irányvételén túl vidéki iro
dalmi felolvasóestek (Bács, Szabadka, Bezdán stb.) szervezésével, Mikszáth 
negyvenéves írói jubileumának megünneplésével (1910), irodalmi pályázat 
meghirdetésével (1910), irodalmi közlöny303 és irodalmi évkönyv304 meg
jelentetésével - az irodalmi élet fellendítésére összpontosított.

A 19. század vége és a 20. század eleje az egyletalapítások kora volt Zom
borban is, a megyeszékhelyen, ahol több tíz egyesület működött.305 S még 
ezt sem tartották elegendőnek, a zombori Bácska, a 20. század legelején is 
az egyesületek számának növelésére buzdította a polgárságot, hangsúlyozva, 
hogy „a mai kor jelszava: a közös célokért való tömörülés”.306 Az egyletalakí
tási buzgalom eszmei hátterét a lap cikkírója így fogalmazta meg: Klubbok, 
kaszinók, körök és egyletek tekintélyes számban vannak már nálunk is, de 
ez a szám még mindig kicsiny arra, hogy jelentékeny szerepet játsszon a mi

303 A lap Irodalmi Értesítő címmel jelent meg 1909-ben.
304 A Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság Évkönyve, Zombor, 1912.
305 Bács-Bodrog megye I. Dr. Borovszky Samu szerk. Budapest, Országos Monográfia 

Társaság 1909, 233-234.
306 Anonim: Egyleti életünk = Bácska, 1905. dec. 19.
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társadalmi életünkben. Pedig a kor tanulságai azt követelik, hogy ezek a 
társadalmi egyesületek minél nagyobb számban legyenek s környezetükre, 
minél nagyobb befolyást gyakoroljanak. [...] Fejlesszük minden erőnkből 
kaszinóinkat, klubbjainkat, olvasóköreinket és egyleteinket, mert manapság 
csakis ezek a helyes és megfelelő bázisai annak, hogy egyesült erővel közös 
célokat érhessünk el. S miután hasonló intézmény ez idő szerint még nincs 
elegendő számban nálunk, alapítsunk újakat, minél többet.”307

Ezen egyletalapítási felbuzdulás nyomán alakult meg (egyesek szerint
1905-ben, mások szerint 1906-ban)308 a Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Tár
saság, amely az akkor oly fontosnak mondott „intellektuális homogenitást” 
manifesztálta.

Hosszú előtörténete volt e megalakulásnak, amely visszanyúlt a 19. szá
zad végéig. Káich Katalin kutatásai igazolják, hogy Zomborban 1878 nya
rán merült fel a gondolata egy irodalmi társaság megalakításának, de az írók 
tömörítésére csak az 1890-es években került sor a rövid életű Tóth Kálmán 
Kör megalakításával, amelynek irodalmi szakosztálya is volt.309 Herceg János 
írja, hogy Dömötör Pál már 1893-ban összehívta a zombori írókat azzal 
a szándékkal, hogy alakítsanak irodalmi társaságot, de hosszas vita után 
lemondtak erről a tevről.310 Tíz évvel később, 1903 tavaszán Dudás Gyula, 
a jeles történész vetette fel az ötletet a Bács-Bodrog Vármegyei Történelmi 
Társulat közgyűlésén, hogy az egyesület kebelében alakuljon „szépirodalmi 
osztály”.311 Az ülésen, amelyen nemcsak történészek, hanem írók is voltak 
(Gozsdu Elek, Kozma László, Trischler Károly, Trencsény Károly, Vértesi 
Károly, Buday Gerő és mások), a legnagyobb meglepetésre, „az indítvány, 
néhány szónyi többséggel mellőztetett”.312 A meglepetést pedig az okozta, 
hogy éppen az írók vetették el ennek a gondolatát, legfőképpen Gozsdu Elek, 
mondván, hogy „nem akarunk önképzőköri működésre emlékeztető szépiro
daimat”.313 Gozsdu nyilván Bács-Bodrog megyében akkortájt nemigen látott 
mást, csak műkedvelő írót, s azok egyletbe tömörítésében a középszerűség s 
a műkedvelői színvonal népszerűsítését látta. Az ötlet ideiglenesen elaludt, 
s csak egy évvel később a Bácska hasábjain melegítette fel ismét terjedelmes

307 Uo.
308 Az alakuló ülésre és az alapszabályok jóváhagyására csak 1906-ban került sor, de 

a szervezési előmunkálatok elvégzése, valamint az alapszabályok kidolgozása 1905-ben 
történt. Ennek tükrében egyes források (Dr. Borovszky, 1909, 233; Alapszabályok. 1913, 
2) 1905-re teszik megalakulását, mások viszont (Herceg 1942; Bori 1998: 285) 1906-ra.

309 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Fórum Könyvkiadó-Zavod za 
udzbenike i nastavna sredstva, Üjvidék-Beograd, 1998, 284-285.

310 Herceg János: Irodalmi társaság a régi Bácskában = Kalangya, 1942, XI. évfolyam, 
9. szám, Forrás: http://adattar.vmmi.org/?ShowObject=folyoirat_oldal&id=3265&page=3 
(2016. 02. 23.)

311 Muhoray [Dudás Gyula]: Múzeum-egyesület =  Bácska, 1903. márc. 17.
312 Uo.
313 Uo.
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cikkében T. Z. [feltehetően Topits Zoltán].314 Ő egy kis kezdeményező cso
portra hivatkozva fejtette ki az új írói tömörülés előnyeit, s azt a célt, hogy 
„e városban, mint a megye székhelyén egy lüktető és minden ízében magyar 
irodalmi élet üssön tanyát és váljék kútforrásává egy szebb jövőnek”.315 Az 
indítékokról pedig így vallott: „Az eszme benne van e szókban: irodalmi 
egyesület! Fölösleges azt bővebben tagolni, mert nem akarnak a kezdemé
nyezők egyebet, mint egyesíteni az összes bácskai írókat és közös erővel, 
közös lelkesedéssel követni azt a célt, mely a nemzet nyelvi nagyságát tűzte 
ki végpontjául. [...] Bácsmegye és e város tollforgató, az ideális értelemben 
vett tollforgató polgárainak szól a sorakozásra hívó, mert övék a feladata e 
megye kultúráját arra az eszményi magaslatra emelni, amelynél a nemzet
nek kulturális nagysága kezdődik.”316

Ám már az ötlet újbóli felvetésénél felszínre kerültek az ellenérvek is: 
minek irodalmi társaság, amikor létezik már a Szabad Líceum? Vannak-e és 
hol vannak a bácskai írók? Volt már egy hasonló tömörülés, a Tóth Kálmán 
Kör, amely rövid időn belül beszüntette a munkáját, minek most ismét egy 
hasonló?317 A cikkíró nemzeti érdekként tüntette fel a megyei írók egyesület
be szervezését, mondván, hogy „Bácsmegyében nagy számmal vannak író 
emberek, akik éppen a támogatás híján bujkálnak az ismeretlenség homályá
ban, a hírlapírás terén is sok kiváló tehetség mutatkozik”, hogy az egyesület 
maga fogja megválasztani tagjait, amelynél egyedüli mérce a tehetség lesz 
„s rang, politikai vagy társadalmi állás [...] itt sem fog tekintetbe jönni.”318 
Egyik legfontosabb célként jelölte meg, hogy „e nemes akció egy erős és az 
ország által elismert írói gárdát fog nevelni e megyében”.319

Topits Zoltán cikkére elsőként Dudás Gyula reagált, aki elmondta, hogy 
már évekkel korábban volt hasonló kezdeményezés, amelyet nem sikerült 
megvalósítania.320 Felkarolva azonban az újabb ötletet, nyilvánosan felkér
te Vértesi Károlyt „mint a kultúrtörekvések egyik legagilisabb s legméltóbb 
bajnokát”, hogy az egyesület megszervezése végett hívja össze „a számottevő 
megyei írókat”.321 Dudás javasolta, hogy a megbeszélésre hívjanak meg huszon

314 Topits Zoltán a Bácska tudósítója volt, évekkel később, 1919-től a Budai Híradó egyik 
társkiadója, majd szerkesztője.

315 T. Z. [Topits Zoltán]: Irodalmi egyesület = Bácska, 1904. márc. 1.
316 Uo.
317 Uo.
318 Uo.
319 Uo.
320 Muhoray [Dudás Gyula]: Bácskai írók egyesülete = Bácska, 1904. márc. 25.
321 Uo.
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öt zombori írót322, továbbá harminchat megyei származású vagy a megyé
ben élő írót.323 Nyílt levelére Vértesi Károly készségesen válaszolt: „Örülök, 
hogy írótársaim már elérkezettnek tartják az időt, bácsmegyei írókból egy 
irodalmi kör megalakítására nézve. Hiszen az a szellemi erő, névsor, melyet 
ön, tisztelt uram, nyílt levelében szíves volt figyelembe ajánlani, a sikert már 
magában foglalja, [...] a felsorolt író urakat és kartársakat [...] kérem ezen 
az úton, szíveskedjenek irodámban (Apolló utca 48) április 7-én, csütörtö
kön 5 órakor előértekezletre megjelenni és tanácskozni egy bácskai irodalmi 
kör megalakítása tárgyában.”324

E megbeszélést még néhány követte, miközben ellenvélemények is nap
világot láttak a sajtóban. így például dr. Szászy István azzal állt elő, hogy 
megyei irodalmi egyletet nem kellene alakítani, hanem ahelyett inkább a 
szegedi Dugonics Társaságot kellene kiszélesíteni délmagyarországi irodal
mi társasággá.325

Ettől eltekintve, a Vértesi vezette előkészítő bizottság, amely többször is 
megbeszélést tartott, 1905 nyarán elhatározta, „hogy miután az irodalmi 
egyesület megalakítása megyei kultúránk fejlesztése és istápolása, az írók 
társulása és az irodalmi érdekek felkarolása szempontjából egyaránt kívána
tos lenne, [...] ez okból a társulat tervezete kidolgoztassák s a megyénkben 
működő írókhoz az alakuló értekezlet megtartása végett felhívás intéztessék”.326

Ettől kezdve már sínen volt a dolog, s az ügyet nemcsak a zombori, de más 
bácskai lapok is felkarolták: a Zentai Híradó például vezércikket írt róla.327

1905. szeptember 10-én a zombori városháza kistermében került sor az 
első nagyobb (előkészítő) értekezletre, amelynek megtartása előtt már töb
ben (Dömötör Pál, Iványi István, Latinovics Géza és mások) jelezték belépési 
szándékukat.328 Vértesi Károly arra a megbeszélésre hatvankilenc megyebeli 
írót hívott össze (akik közül, rajta kívül, tizenheten jelentek meg: Dömötör 
Pál, dr. Pataj Sándor, Rácz Soma, Trencsény Károly, Janda Matild, dr. Kabos

322 Ezek: Gozsdu Elek, Dömötör Pál, Buday Gerő, Baloghy Ernő, Szalay Frigyes, Türr 
Antal, Pataj Sándor, Donoszlovits Vilmos, Kabos Márton, Trischler Károly, Trencsényi 
Károly, Kozma László, Topits Zoltán, Rácz Soma, Duchon János, Medgyesi Ferenc, Ben- 
kó István, Zsulyevits Ernő, Prokópi Imre, Krump Vilmos, Novákovits Izidor, Rooediger 
Lajos, Lallosevits János, Laza Kostic és Szilágyi Lajos.

323 Ezek: Latinovits Géza, Tóth Béla, Scossa Dezső, Milkó Izidor, Csillag Károly, 
Sziebenburger Károly, Hadzsits Antal, Rohonyi Gyula, Molnárné Radics Jolán, Koch József, 
Pető Lajos, Kovács Jenő, Molnár Gyula, Ledniczky Ipoly, Lemberger Ármin, Szászy János, 
Grünbaum Pál, Fárbás József, Gubicza Kálmán, Holzmann Ignác, Érdujhelyi Menyhért, 
Kovách Ferenc, Evetovics János, Thim József, Orbán Károly, Famler Gusztáv, Bierbrunner 
Gusztáv, Cziráky Gyula, Iványi István, Jauda Matild, Grosschmid Mária, Braun Henrik, 
Dugovich Imre, dr. Schober Béla, Tábori Róbert és Virter Ferenc.

324 Vértesi Károly: Válasz Muhoray nyílt levelére -  Bácska, 1904. ápr. 1.
325 Dr. Szászy István: A „bácsmegyei írók köréiről = Bácska, 1904. ápr. 19.
326 M.: Megyei irodalmi társaság = Bácska, 1905. jún. 16.
327 Anonim: A Bács-Bodrog vármegyei irodalmi társaság = Bácska, 1905. szept. 8.
328 Uo.
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Márton, Türr Antal, dr. Lemberger Ármin, Buday Gergely, Latinovits Sza- 
niszló, dr. Radvány Ferenc, dr. Kohlmann Dezső, Pető Lajos, Novákovits 
Izidor, Dömötör Győző, Kovácsffy Antal és Szilágyi Lajos), s amelyen elfo
gadták a szervezőbizottság által kidolgozott alapszabály-tervezetet.329 E 
dokumentum kimondta, hogy a társaság célja „Bács-Bodrog vármegye és 
városi szellemi életének emelése, a nemzeti közművelődés elősegítése, egy 
tisztán irodalmi jellegű társaságnak a magyar irodalom művelésére és pár
tolására és a magyar társas élet fejlesztésére irányuló működése által”.330 E 
cél elérését vidéki felolvasások szervezésével, irodalmi ünnepélyek és társas 
összejövetelek rendezésével, irodalmi pályázatok meghirdetésével, illetve 
irodalmi munkák elbírálásával, valamint évkönyv, értesítő vagy lap kiadá
sával szándékozták megvalósítani.331 A leendő társaság rendes tagjai lehet
tek „azok a férfiak és nők, akik a magyar nemzeti irodalom művelése által 
erre érdemeket szereztek”.332

A későbbiek során derült csak ki, hogy az így megfogalmazott alapsza
bályok inkább a „nemzeti közművelődés” meg „a magyar társas élet fejlesz
tése” felé vitték el a társaság tevékenységét, mintsem a tiszta irodalom és a 
könyvszeretet iránt. Az is fölöttébb vitatható, szubjektív tagfelvételi mérce 
volt, hogy a jelentkező szerzők közül ki szerzett érdemeket a magyar nem
zeti irodalom művelésében, s ki nem. A tagfelvétel másik buktatója pedig az 
volt, hogy ki tekinthető írónak Bács-Bodrog megyében. Néhány írót leszá
mítva (Dömötör Pál, Milkó Izidor, Gozsdu Elek stb.) a társaság tagságában 
nagyobb számban voltak olyan újságírók, lapszerkesztők, történészek, taná
rok és értelmiségiek, akiknek szinte alig volt érintkezési pontjuk a szépiro
dalommal, legfeljebb a lírai publicisztikával. A mércékkel volt itt gond tehát 
meg az irodalmi színvonallal, amelyre Gozsdu Elek figyelmeztetett, aki, a 
helyzet ismeretében, eleve nem akart „önképzőköri működésre emlékezte
tő szépirodalmat”.333

Alig néhány nappal az 1905. szeptember 10-én megtartott előkészítő 
értekezlet után megérkezett az első pénzadomány is az alakulófélben levő 
irodalmi társaságnak. Lelbach Péter cservenkai földbirtokos 100 koronát 
adományozott, s azzal ő lett a leendő társaság első alapító tagja.334 De a párt
fogással párhuzamosan érkeztek a támadások is: 1905 szeptemberének végén 
a Szegedi Híradó igyekezett nevetségessé tenni a leendő társaságot, kétségbe

329 Az értekezlet elnökének Vértesi Károlyt választották, jegyzőjének dr. Pataj Sándort, 
amellett kijelöltek egy bizottságot is (Dömötör Pál, dr. Lemberger Ármin, Rácz Soma, 
Buday Gergely, Milkó Izidor és Csillag Károly), azzal a feladattal, hogy előkészítse az ala
kuló ülés megtartását.

330 Anonim: A Bács-Bodrog vármegyei irodalmi társaság = Bácska, 1905. szept. 8.
331 Uo.
332 Uo.
333 Muhoray [Dudás Gyula]: Múzeum-egyesület =  Bácska, 1903. márc. 17.
334 Anonim: A Bács-Bodrog vármegyei irodalmi társaság = Bácska, 1905. szept. 8.
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vonva, hogy lesz-e megfelelő számú, valamirevaló írója.335 S ezt a gúnyoló
dást az egyik megyei lap is átvette.336

Az alakuló üléstől a tájolásig

Sok huzavona után az alakuló ülésre csak 1906. június 24-én délelőtt tíz 
órakor, a zombori városháza nagy tanácstermében került sor.337 Hogy miért 
késett az alakuló ülés megtartása, arra részben Vértesi Károly adott választ 
beszédében, pontosítva, hogy csak egy hónappal korábban, 1906. május 24-én 
érkezett meg (a megyei alispáni hivatal közvetítésével) az alapszabályok jóvá
hagyása a belügyminisztériumtól, pontosabban, akkor kapta kézhez a jóvá
hagyási záradékot, amelynek nyomán tovább lehetett lépni a társaság meg
alakítását illetően.338 Beszédében röviden összefoglalta az alakulás történetét, 
de a leendő irodalmi társaság céljait is. Ez utóbbival kapcsolatosan kifejtette:

„Mert mi a célunk? Megyénk és városaink szellemi életét, tőlünk kitelhetőleg 
emelni, a nemzeti közművelődést előmozdítani, a magyar irodalmat művel
ni, pártolni, írni és olvasni, a magyar társas életet fejleszteni, melynek bizony, 
valljuk meg őszintén, vannak hibái. Egy kultúrintézményt létesítünk a magunk 
és mások művelődésére, ez pedig jó dolog és az ilyen intézmény soha sem 
felesleges. Minél több van ebből, annál fejlettebb lesz az ország. [...] Isten 
áldását és az emberek jóindulatát kérem az alkotásukhoz.”339

Az alakuló ülésen elnöknek Vértesi Károlyt választották, az öt alelnö- 
köt pedig területi megoszlás szerint (Rácz Soma [Zombor], dr. Milkó Izi
dor [Szabadka], dr. Lemberger Ármin [Baja], dr. Rohonyi Gyula [Újvidék], 
Érdujhelyi Menyhért [Zenta]). A társaság főtitkára dr. Pataj Sándor lett, tit
kára Prokópy Imre, könyvtárosa Trencsény Károly, pénztárosa Zsoldos Benő, 
ügyésze pedig dr. Baloghy Ernő. A választmányban zombori (Álba Nevis, 
dr. Donoszlovits Vilmos, dr. Kabos Márton, Latinovits Szaniszló, Megyesi 
Ferenc, dr. Radványné Ruttkay Emma), de vidéki írók (Dudás Gyula, Evetovich 
János, Janda Matild, dr. Lovászi Márton, Maison Mihály, dr. Révész Ernő) 
is helyet kaptak. Nem véletlenül hangsúlyozta beszédében Vértesi Károly: 
„Azon iparkodtunk, hogy a megyei jelleget a társaságunkban megóvjuk.”340

Miután 1906 júniusában „az igen szép irányú és a magyarság terjesztésére 
nézve igen hasznos” társaság megalakult, csaknem fél évnek kellett eltelnie 
az első nyilvános bemutatkozásig.341 Arra pedig 1906. december 16-án dél
után négy órakor került sor a zombori városháza nagytermében, s a Rákó

335 Anonim: Még egy őszinte szó az irodalmi társaságról = Bácska, 1905. szept. 29.
336 Uo.
337 Anonim: A Bács-Bodrog megyei Irodalmi Társaság megalakulása = Bácska, 1906. jún. 26.
338 Uo.
339 Uo.
340 Uo.
341 Uo.
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czi-ünnepéllyel volt kapcsolatos. Rákóczi hamvainak hazahozatala aktuali
zálta a róla szóló megemlékezéseket Bácska-szerte is, s „miután Rákóczi is 
író volt, vallásos író”, a megye toliforgatói szerencsésnek találták ezt az alkal
mat arra, hogy a nyilvánosság elé lépjenek.342 A Rákóczi-esten az irodalmat 
- s ez a műsorszámokból is kiderül - Dömötör Pál Prológja, dr. Kohlmann 
Dezső előadása (Rákóczi a magyar költészetben), valamint Radványné Ruttkay 
Emma Czinka Pannája, képviselte.343

Az estet követően a társaság közgyűlést is tartott, amelyen támogatta Vér
tesi Károly indítványát egy zombori, köztéri Rákóczi-szobor felállításáról.344 
Sőt, a társaság az erre vonatkozó gyűjtést is felvállalta.345 A közgyűlés táv
iratilag üdvözölte Apponyi Albert gróf kultuszminisztert is, aki válaszában 
„hazafias törekvésükhöz a legszebb sikereket” kívánt.346

Az első felolvasóülést csakhamar több is követte: 1907-ben Zombor- 
ban öt felolvasóülést tartottak, melyeken eredeti írással, verssel fellépett 
F. Galambos Margit, Vértesi Károly, dr. Kabos Márton, Zsoldos Benő, dr. 
Závodszky Levente, Janda Matild, Türr Antal, dr. Milkó Izidor, dr. Pataj Sán
dor, Körmöczy Ernő, Trencsény Károly, Latinovits Szaniszló és Ispánovics 
Sándor.347 1908-ban három ízben mutatkoztak be a bácskai írók Zombor- 
ban, egy alkalommal pedig Bácsban.348 Ettől kezdve felvállalták a tájolást is, 
vagy ahogyan akkor fogalmaztak, a vándorgyűlések megtartását. 1909-ben 
csak két rendezvényt szerveztek, az egyiket Szabadkán, a másikat Zombor- 
ban, a harmadikat pedig Bezdánban.349 1910-ben három zombori felolva
sásra került sor, közülük az egyiket Mikszáth Kálmán negyvenéves írói jubi
leumának szentelték.350 1911-ben csupán egy zombori felolvasást tartottak, 
ami egyértelműen arra utalt, hogy érezhetően lanyhult az írók munkaked
ve.351 1912 sem volt sokkal sikeresebb. Egy összesítő kimutatás szerint 1912 
januárjával bezárólag a társaság tizennyolc felolvasóülést tartott.352 Herceg 
János tudni véli, hogy meghívásokat kaptak Újvidékre, Szabadkára, Bajára,

342 Uo.
343 Dömötör Pál Prológját, Radványné Ruttkay Emma Czinka Pannáját és dr. Kohlmann 

Dezső előadását a Bácska 1906. dec. 22-ei számában közölte.
344 Anonim: A Bács-Bodrog megyei Irodalmi Társaság megalakulása = Bácska, 1906. 

jún. 26.
345 Anonim: Apponyi a megyei Irodalmi Társaságnak -  Bácska, 1906. dec. 22.
346 Uo.
347 A Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság Évkönyve, szerk. Pataj Sándor, Bittermann 

Nándor és fia cég könyvnyomdájából, Zombor, 1912, 5-6.
348 Uo. 6-7.
349 Uo. 8-9.
350 Uo. 9.
351 Uo. 9-10.
352 Uo. 10.

- 7 0 -



Kúlára és Hódságra is.353 Sőt, a vidéki lapok tudósításai, a felolvasóestekről 
szóló beszámolókon túl nem csekély indiszkrécióval és részletességgel szá
moltak be az estet követő pazar lakomákról, fesztelen társalgásról és meg
hitt borozgatásokról, amelyek az olvasóközönség előtt is rontották a társa
ságról kialakított képet. Herceg János egy szabadkai példát említett, amikor 
is a társaság ott vendégszereplő tagjainak - időnap előtt - még a színielőadás 
ideje alatt tálalták a vendéglőben a pazar vacsorát. Ezek az irodalmi estek 
valóban felértek egy népünnepéllyel. Bezdánban például, lovas bandérium 
várta az írókat, Hódságon a tűzoltózenekar. „Az irodalmi társaság minden
ben teljesítette azokat a követelményeket, amelyeket tőle, mint egyesülettől 
a megyei úri szokások elvártak. [...] Egy-egy népszerűbb polgári jubileumi 
vacsoráján is képviseltették magukat.”354

A kevés irodalmi termés és az annál sokkal több közéleti (helyi és vidé
ki) reprezentálás, a polgári szokáskultúra gazdag hagyományainak megfe
lelően, a közvélemény előtt valamelyest degradálta a bácskai írótársadalom 
tömörüléséről alkotott képet, sőt az utókor értékítéletét is hathatósan befo
lyásolta. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a Bács-Bodrog Megyei Irodalmi 
Társaság voltaképpen a polgári szokáskultúra és a peremvidéki lét szorítá
sában fejtette ki tevékenységét, ami jelentősen elvette működésének irodal
mi élét, és inkább a közművelődés felé sodorta. A társaság „felolvasó ülései” 
ugyanis nem voltak tisztán irodalmi estek, hanem közművelődési előadások. 
Prokopy Imre írja, hogy „a Társaság tagjai az egyes felolvasó üléseken nem
csak szépirodalmi dolgozatokkal: elbeszélésekkel, versekkel, műfordítások
kal és esztétikai értekezésekkel, hanem bácskai vonatkozású történelmi és 
társadalomtudományi tanulmányokkal, meg útirajzokkal is szerepeltek”.355 
Ez volt később egyik elmarasztaló mozzanata a társulat működésének.

A társaság tevékenységének, történetének azonban volt egy fontos rész
lete, amelyet eddigi méltatói szem elől tévesztettek. Nevezetesen az, hogy az 
1906 és 1912 közötti időszakra esik tevékenységük első szakasza (az 1906-ban 
jóváhagyott alapszabályok alapján), s hogy 1912-ben fontos fordulópontra 
került sor a társaság életében.356 Arra pedig két tény szolgáltatott okot: az 
egyik, hogy 1912-ben elkészültek az új alapszabállyal, melyet 1913. május 
13-án hagyott jóvá a belügyminiszter, és Szabó miniszteri tanácsos látta el 
kézjegyével357, a másik pedig, hogy mind a tagság, mind a vezetőség tisz

353 Herceg János: Irodalmi társasága régi Bácskában = Kalangya, 1942, XI. évfolyam, 
9. szám, Forrás: http://adattar.vmmi.org/?ShowObject=folyoirat_oldal&id=3265&page=3 
(2016. 02. 23.)

354 Uo.
355 Prokopy Imre: Közösen a közös célért = Kalangya, 1943,4., 152-155.
356 A Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság Évkönyve. Pataj Sándor szerk. Bittermann 

Nándor és fia cég könyvnyomdájából, Zombor, 1912, 5-6.
357 A Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság alapszabályai. Bosnyák-Nyomda, Zombor, 

1913,11.
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tában volt már azzal, hogy a további tevékenységet a siker érdekében más, 
„irodalmibb” irányba kellene terelni. Pataj Sándor 1912-ben ezt az állapotot 
„átmenetinek” nevezte, a társaság korábbi hatévi munkáját pedig úgy érté
kelte, hogy „sikerei talán nagyobbak lettek volna, ha az alakulás körülményei 
és a régi alapszabályaink nem hatottak volna bénítóan”.358 Ezért harangozta 
be a társaság életében az „új működési vonalat”, amelyet az új alapszabály 
szentesített, s amelytől a társaság azt remélte, hogy eredményesebb munká
hoz nyújt alapot, mint a korábbi.359 Sajnos, az új alapszabályok életbe lépése 
után a társaság tevékenysége ahelyett, hogy fellendült volna, nagyon gyor
san kifulladt.

Irodalmi közlöny; irodalmi évkönyv; irodalmi pályázat

A Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaságnak, ha rövid időre is, de sike
rült lekerekítenie munkáját, méghozzá úgy, ahogyan azt az alapszabályzatban 
előirányozták. A vidéki felolvasások mellett irodalmi pályázatok meghirde
tésére, irodalmi munkák elbírálására, valamint évkönyv, értesítő kiadására 
is sor került.360

1909 áprilisában indult meg a társaság hivatalos lapja, az Irodalmi Érte
sítő Pataj Sándor és Prokopy Imre szerkesztésében.361 1910 márciusában a 
társaság irodalmi pályázatot hirdetett Mikszáth Kálmán negyvenéves írói 
jubileumával kapcsolatosan (óda megírására), s a pályadíjat Dömötör Pál 
érdemelte ki Mikszáth Kálmánnak című ódájával, amely az 1910. március 
6-án, Zomborban megtartott Mikszáth-ünnepélyen is felolvasásra került.362 
Ezt az ódát később a Pataj szerkesztette évkönyv is közölte.363 Kevéssé ismert 
tény, hogy Vértesi Károly az ünnepségről a Bács-Bodrog Megyei Irodalmi 
Társaság nevében írt üdvözlő levelében Mikszáthot is tájékoztatta, sőt arról 
is, hogy a társaság őt dísztagjává választotta. Emellett ajándékkal is kedves
kedett neki: horpácsi kertje számára egy facsemetét küldött.364 A sors iróniá
ja csupán az, hogy a Mikszáthhoz írt levél az író halála napján kelt.365 így 
válasz rá nem is érkezhetett.

358 A Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság Évkönyve. Pataj Sándor szerk. Bittermann 
Nándor és fia cég könyvnyomdájából, Zombor, 1912, 5-6.

359 Uo. 3-4.
360 Anonim: Bács-Bodrog megyei irodalmi társaság = Bácska, 1905. szept. 12.
361 Bács-Bodrog megye I. Dr. Borovszky Samu szerk. Országos Monográfia Társaság, 

Budapest, 1909, 478.
362 A Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság Évkönyve. Pataj Sándor szerk. Bittermann 

Nándor és fia cég könyvnyomdájából, Zombor, 1912, 14-16.
363 Uo.
364 Vértesi Károly: Vértesi Károly levele Mikszáth Kálmánnak. 1910. május 28. Jelz. Ms 

10.269. Jub. gyűjt. 3. cs. 24 Mné aj. 1913. Forrás: http://www.intratext.eom/IXT/HUN0135/_ 
PER.HTM (2016. 02. 20.)

365 Uo.
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A Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság fontos, kézzelfogható doku
mentuma az 1912-ben megjelentetett Évkönyv volt, amelyet Pataj Sándor 
főtitkár szerkesztett.366 Mint a hetvenkilenc oldalas kötet bevezetőjében írta, 
e kötet határkő volt a társaság életében: lezárta tevékenységük első, mintegy 
hatéves korszakát.367 Ez abból is látszik, hogy Pataj a könyv legelején össze
gezte és áttekinthetően, évekre lebontva közzétette a társaság felolvasásait a 
műsorszámok megnevezésével és a fellépők nevével együtt. Emellett a kötet 
második részében egy irodalmi válogatást adott közre a társaság tagjainak 
munkáiból. Közölte Dömötör Pál Prológ című költeményét368, Mikszáth 
Kálmánnak című, pályanyertes ódáját369, valamint Rákóczi szobránál című 
versét, amelyet 1912. június 9-én, a zombori szoborleleplezési ünnepségen 
Jászai Mari szavalt el az egybegyűlteknek.370 Ott olvasható továbbá Trencsény 
Károly Mikszáth nyelvművészetéről írt tanulmánya371, F. Galambos Margit Egy 
leány dalaiból című verse.372 Dr. Kohlmann Dezső terjedelmes előadása (II. 
Rákóczi Ferenc a magyar költészetben)373, Radványné Ruttkay Emma Czinka 
Panna című költeménye,374 Vértesi Károly március 15-ei ünnepi beszéde375, 
Türr Antal János vitéze376, valamint Zsoldos Benő három,377 valamint Pataj 
Sándor egy műfordítása.378 A kötetben közreadottakról írta Pataj, bevezető
jének végén: „Akár sok, akár kevés, de minden...”379 S valóban, tekinthet
jük e kiadványt csupán egyszerű évkönyvnek, de bácskai írók gyűjteményes 
kötetének is. Ez már megítélés dolga. Tény azonban, hogy máig a társaság 
tagjainak irodalmi működését dokumentálja.

A társaság 1912 áprilisában tartott tisztújító közgyűlést: elnöknek ismét 
Vértesi Károlyt választották, alelnöknek Pataj Sándort, főtitkárnak pedig 
Zsoldos Benőt.380 Miután a további tevékenység kibontakoztatásának egyik 
kerékkötőjét Pataj szerint a korábbi alapszabályok képezték, 1912. október 
26-án és 29-én a társaság rendkívüli ülést tartott, amelyen sor került azok

366 A Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság Évkönyve. Pataj Sándor szerk. Bittermann 
Nándor és fia cég könyvnyomdájából, Zombor, 1912.

367 Uo. 3-4.
368 Uo. 11-13.
369 Uo. 14-16.
370 Uo. 17-23.
371 Uo. 24-31.
372 Uo. 32.
373 Uo. 33-55.
374 Uo. 56-59.
375 Uo. 60-66.
376 Uo. 70-77.
377 Uo. 67-69.
378 A Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság Évkönyve. Pataj Sándor szerk. Bittermann 

Nándor és fia cég könyvnyomdájából, Zombor, 1912, 78-79.
379 Uo. 4.
380 Ispánovics Csapó Julianna: A bácskai magyar kultúra előtörténete a régió magyar 

könyvkiadása szempontjából. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2011, 195-197.
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módosítására is.381 Pataj a közgyűlés kapcsán többek között megjegyezte: 
„Ezen a közgyűlésen akarnak segíteni azon az absurdumon, hogy minden 
nagyobb bácskai városból kell egy alelnöknek lenni, akár tudnak ott írni, 
akár nem, és próbálkoznak az analfabéták kiszorításával, ami igen nehéz 
feladat lesz. Az új alapszabályok szerinti tisztújításnak pedig az lesz az aka
dálya, hogy némelyek úgy ragadnak az állásukon, hogy a világért sem mon
danának le előbb.”382

Az új, módosított alapszabályokat még 1912 végén felterjesztették a bel
ügyminisztériumba jóváhagyásra, amit 1913. május 13-án el is nyertek.383 
Mi újat hoztak ezek a módosítások a társaság életében? Először is, elfordul
tak a közművelődéstől, és tisztán irodalmi jellegű tevékenységet irányoztak 
elő. így az alapszabályok 5. paragrafusában a tevékenységi formák sorából 
kimaradt a „társas összejövetelek rendezése”, a fontos újítás pedig „kiváló 
bácsbodrogmegyei, vagy bácsbodrogmegyei születésű írók irodalmi termé
kének kiadása” volt.384 Ugyancsak megszigorították a tagfelvételt is: az átme
neti intézkedések szerint a korábbi rendes tagok felolvasott munkáit egyben 
székfoglalónak tekintették, a régi tagok, akik még nem tartottak székfoglalót, 
kötelesek voltak azt egy éven belül megtenni, a régebbi rendes tagok pedig, 
akik a választmányhoz nem nyújtottak be „alkalmas munkát”, töröltettek a 
rendes tagok névsorából.385 A társaság rendes tagjai lehettek „férfiak és nők, 
akik a magyar nemzeti irodalom művelése által erre érdemeket szerezvén, a 
közgyűlés által beválasztottak”.386 Ugyancsak korlátozták a vezetőségi tagok 
számát, lecsökkentve egy elnökre és két alelnökre387, feladva a vidéki alel- 
nökök kinevezését.

Eltérő értékítéletek

A Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság tevékenysége később gyorsan 
feledésbe merült. Ennek egyik oka rövid, mindössze néhány éves tevékeny
sége volt, amely, úgy tűnik, éppen a kibontakozás küszöbén torpant meg. 
Azok, akik később valamilyen formában értékelték tevékenységét, különfé
leképpen ítélték azt meg.

381A Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság alapszabályai. Bosnyák-Nyomda, Zombor,
1913.10.

382 Ispánovics Csapó Julianna: A bácskai magyar kultúra előtörténete a régió magyar 
könyvkiadása szempontjából. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2011, 195-197.

383 A Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság alapszabályai. Bosnyák-Nyomda, Zombor,
1913.10.

384 Uo. 4.
385 Uo. 10.
386 Uo. 4.
387 Uo. 8.
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Herceg János 1942-ben, a Kalangyában ébresztgette emlékét, nem éppen 
hízelgőén.388 Szerinte a társaság írói „a polgári társadalom sznobizmusára 
támaszkodva járták be Bácska nagyobb városait és falvait, hogy »istenadta 
tehetségük erejével, saját szűkebb hazájuk szellemi színvonalát mind maga
sabbra emeljék«”.389 Szerinte „azért látták szükségesnek egy irodalmi társa
ság létrehozását, mert azt a nagy vármegye tekintélye és országos jelentő
sége megkívánta. Nem illett elmaradni. [...] Irodalmi termése vajmi kevés 
volt ennek a kis társaságnak. [... ] Az irodalmi élet pezsgésének csak a habja 
csapódott ide”.390

Ugyanakkor alig egy évre rá, 1943-ban Prokopy Imre, a Szenteleky Tár
saság alakuló közgyűlésén mondott beszédében már éppen a Bács-Bodrog 
Megyei Irodalmi Társaságot állította mintaképül követendő példaként az új 
írói tömörülés elé.391 Ő tudatában volt annak, hogy tevékenységének „meg
ítélésében megoszlanak a vélemények”, de mint a társaság egyik alapító tagja 
vallotta, hogy 1906-ban „tagjai, mentesen minden önteltségtől és nagyké
pűségtől, csak azt akarták, hogy szerény működésükkel mennél szélesebb 
körben keltsék fel nem annyira a saját irodalmi szárnypróbálgatásaik, mint 
inkább a magyar irodalom, a magyar művészet, a hazai történelem és egyes 
társadalmi kérdések iránti érdeklődést. [...] Mindenekelőtt a magyar szelle
met, a magyar érzést akarták ápolni, meggyökereztetni és terjeszteni, önzet
lenül és teljes odaadással, mint a nemzet egyszerű és igénytelen napszámosai. 
Senki elől nem zárkózott el a Társaság, aki dolgozni akart és hajlandó volt 
tehetségét, képzettségét és munkaerejét a közös cél szolgálatába állítani.”392

Káich Katalin szerint pedig „a Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság 
egy vérszegény próbálkozás volt, amely csak intézményes keretet biztosított 
az akkor egyre harsányabb nacionalista rikácsolásba torkolló nemzeti gon
dolatnak.”393 Bori Imre irodalomtörténetében csak a számontartás igényével 
vette be, részletesen ismertetve a társaság alakulástörténetét, anélkül, hogy 
minősítésekbe bocsátkozott volna.394 Újabban Ispánovics Csapó Julianna 
is érintette e témát kellő részletességgel a bácskai magyar irodalmi kultúra

388 Herceg János: Irodalmi társasága régi Bácskában. = Kalangya, 1942, XI. évfolyam, 
9. szám, Forrás: http://adattar.vmmi.org/?ShowObject=folyoirat_oldal&id=3265&page=3 
(2016. 02. 23.)

389 Uo.
390 Uo.
391 Prokopy Imre: Közösen a közös célért = Kalangya, 1943/4., 152-155.
392 Uo.
393 Káich Katalin: A Tóth Kálmán Kör = A bogyófák árnyékában. Tanulmányok Zombor 

művelődéstörténetéből. Vajdasági Magyar Közművelődési Társaság, Űjvidék, 2006,145.
394 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Fórum Könyvkiadó-Zavod za 

udzbenike i nastavna sredstva, Űjvidék-Beograd, 1998, 285-287.

- 7 5 -

http://adattar.vmmi.org/?ShowObject=folyoirat_oldal&id=3265&page=3


előtörténetéről értekezve, az irodalmi élet intézményesülési kísérleteként 
tartva azt számon.395

Az eltérő értékelésektől függetlenül, a Bács-Bodrog Megyei Irodalmi 
Társaság sajátos színfoltja marad a bácskai írók több mint egy évszázaddal 
ezelőtti szervezkedésének.

(2015)

395 Ispánovics Csapó Julianna: A bácskai magyar kultúra előtörténete a régió magyar 
könyvkiadása szempontjából. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2011,195-197.



II.
KOSZTOLÁNYI, NYUGAT





ISMERETLEN KOSZTOLÁNYI-KÖZLÉSEK 
NYOMÁBAN

Egykori bácskai és bánsági lapokban, folyóiratokban

Egy írói életmű módszeres áttekintéséhez, értékeléséhez és teljes feltérké
pezéséhez mindenképpen nélkülözhetetlen a közlések maradéktalan számba
vétele, miközben nemcsak az első-, hanem a másod- vagy harmadközlések is 
fontos, jelzésértékű információkat szolgáltatnak az írói opus gazdagságáról, 
publikációs kiterjedtségéről. Végső soron az írónak a lapokkal és lapszerkesz
tőkkel való - az első közlések esetében rendszerint személyes ismeretségen 
alapuló - kapcsolatairól. Ez a helyzet Kosztolányi Dezső publikációival is, 
amelynek módszeres feltárása már folyamatban van, s amelyhez ez az írás 
csak apró adalék, eligazítás kíván lenni.

Az alábbiakban egykori bácskai és bánsági lapok meg folyóiratok ez idáig 
ismeretlen Kosztolányi-közléseiről lesz szó, melyeket időrendi sorrendben 
mutatunk be. Ezek a Kosztolányi-írások ismertek ugyan, de az itt felfedezett 
megjelenéseikről az eddigi Kosztolányi-bibliográfiák nem tudnak. Közöttük 
van néhány első közlésű írás is, amely mindenképpen nagyobb jelentőséget 
biztosít e földrajzilag félreeső, vidéki publikálásoknak, de egyben figyelem
felkeltő és további kutatásokra ösztönző, mert a kutatók figyelmét Kosztolá
nyi kiterjedt vidéki baráti és lapszerkesztői kapcsolataira irányítja.

A bánsági lapoknál nem volt széleskörűen elterjedt gyakorlat, hogy első
kötetes fővárosi szerző könyvéből közöljenek ízelítőt, ezért mindenképpen 
meglepő és feltétlenül személyes ismeretségre, baráti kapcsolatra utal az a 
körülmény, hogy mindössze egy hónappal Kosztolányi Négy fa l között című 
kötetének396 megjelenése után a Délvidéki Újság, már közölt belőle verset. 
1907 júniusának végén adta hírül a Vasárnapi Újság, hogy „Kosztolányi 
Dezső most kiadta verseit egy kötetben”, dicsérve szerzőjének „nem közön
séges irodalmi műveltségét”.397 Egy hónappal a Délvidéki Újság már e kötet
ből hozta Kosztolányi Cigányok című versét.398 Ez semmiképpen sem lehe

396 Kosztolányi Dezső: Négy fal között. Költemények. Kürthy György rajzaival. Pallas 
r.-t., Budapest, 1907.

397 Anonim: Négy fal között =  Vasárnapi Újság, 1907. jún. 23.
398 Kosztolányi Dezső: Cigányok = Délvidéki Újság, 1907. júl. 28.
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tett véletlenszerű gesztus, feltételezésünk szerint Borsodi Lajos vagy Todor 
Manojlovic közvetítésével kerülhetett Schröder Béla felelős szerkesztőhöz 
a kötet. Ugyancsak lehetséges, hogy a Budapesten gyakran megforduló dr. 
Várady Imre, a lap főszerkesztője révén került közlésre e Kosztolányi-vers. 
Sőt, nem ez volt az egyetlen Kosztolányi-vers, amelyet a Délvidéki Újság 
közölt. Igazi irodalomtörténeti csemege Kosztolányi egyik Baudelaire-fordí- 
tásának, A kísértetnek a megjelenése399, amely két oknál fogva is fontos. Egy
részt azért, mert hét héttel korábban jelent meg a Délvidéki Újságban mint 
a Pesti Naplóban400 - tehát első közlésnek számít -, másrészt szövegvariáns 
volt, amely módosított változatban került később Kosztolányi több kiadást 
is megért, Idegen költők című kötetébe.401 Hadd szemléltessük az alábbiak
ban e két változatot.

A kísértet

Fülkédbe surranok sötétlőn,
Mint lángszemű angyal, ha éj jön 
S feléd kúszom majd zajtalan 
A hosszú árnyon egymagám.

Csókot lopok rád, büszke barna,
Miként a hold a hűs avarra 
S ölellek is, te bódító,
Mint sírt a reszkető kígyó.

S ha jő az ólomszínű regg,
Hideg lesz a bús ágy-üreg 
S estéiig elhagyatva látod.

Míg más szelíd, szivet ural:
Én meghódítom bosszúval 
Az életed, az ifjúságod!402

399 Kosztolányi Dezső: A kísértet (Baudelaire) = Délvidéki Újság, 1907. júl. 17.
400 Kosztolányi Dezső: A kísértet. Baudelaire = Pesti Napló, 1907. aug. 2. Lásd a PIM hon

lapján található Magyar írók bibliográfiája című adatbázisban található Kosztolányi-téte- 
leket, kiegészítve az Erdélyi Helikon, a Kalangya és a Pásztortűz anyagával. Összegyűjtötte 
Arany Zsuzsanna (Erdélyi Helikon internetes repertóriuma), Hermann Veronika (Kalangya), 
Szabó Laura (P/M-adatbázis), Vincze Ferenc (Pásztortűz). Forrás: www.kosztolanyioldal. 
hu - műhely/segédletek) (2012. 02. 21.)

401 Charles Baudelaire: A kísértet. Fordította Kosztolányi Dezső =  Kosztolányi Dezső: 
Idegen költők. Révai Kiadás, Budapest, 1947, 512.

402 Kosztolányi Dezső: A kísértet. (Baudelaire) = Délvidéki Újság, 1907. júl. 17.
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A kísértet

Ágyadhoz surranok sötétlőn, 
mint lángszemű angyal, ha éj jön, 
s feléd kúszom majd zajtalan 
a hosszú árnyon, egymagám.

Csókot lopok rád, büszke barna, 
miként a hold a hűs avarra, 
s ölellek is, te bódító, 
mint sírt a reszkető kigyó.

Ha jő az ólomszínű regg, 
hideg lesz a bús ágyüreg, 
s estéiig elhagyatva látod.

Más lágy, szelíd szivet ural: 
én rémülettel, bosszúval 
tiprom le majd az ifjúságod!403

Kosztolányi műveinek idegen nyelvű kiadásáról értekezve, s a legkorábbi 
német nyelvű fordításokra utalva Szegedy-Maszák Mihály megállapítja, hogy 
„Lámpafény című szonettjét Horváth Henrik átköltésében Hans Bethge föl
vette Die Lyrik des Auslandes is neuerer Zeit című 1907-ben kiadott gyűjte
ményébe.404 Nos, e korai német nyelvű Kosztolányi-fordítások sorába szük
séges felvenni az Augusztusi reggel című verset is, amely 1909 áprilisában 
jelent meg a Temesvárer Zeitungban Todor Manojlovic fordításában.405 Az 
Augusztusi reggel című költemény Kosztolányi 1907-ben megjelent első ver
seskötetéből származik.406

Augusztusi reggel

Kékül az ég, az éjjel haldokol, 
pihennek a házak még csendben alva, 
de már lángtól vörös az égnek alja, 
és égni kezd az óriás pokol.

403 Charles Baudelaire: A kísértet. Fordította Kosztolányi Dezső =  Kosztolányi Dezső: 
Idegen költők. Révai Kiadás, Budapest, 1947, 512.

404 Szegedy-Maszák Mihály: Kosztolányi művei idegen nyelven. Prae, 2010. ápr. 5-12.
405 Desider Kosztolányi: Augustmorgen. Aus dem Ungarischen: Theodor Manojlovic =  

Temesvárer Zeitungy 1909. ápr. 11.
406 Kosztolányi Dezső: Négy fal között. Költemények. Kürthy György rajzaival. Pallas 

r.-t., Budapest, 1907.
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Az ember ébred - a láng sustorog - 
fájdalmasan liheg, kikéi az ágyból, 
beteg a fénytől, nincs nyugalma, lángol, 
fejét paskolják a lángostorok.

És nő a fényár, zúg a virradat, 
a tűzpokol harsog, dübörg, dagad, 
az árva ember fetreng benne főve.

Véres sarokkal, bőszen ront előre,
és este elnyúlik az ugaron,
mint egy agyonhajszolt, véres barom.407

Manojlovic német nyelvű átköltésében e vers így fest:

Augustmorgen

Der Himmel blaut, die Nacht bricht tot zusammen,
Die Häuser ruhn noch still und schlafgebannt,
Doch feuerrot István schon des Himmels Rand,
Die Riesenbölle fangt schon an zu flammen.

Der Mensch erwacht - die flammen summens, säuseln - 
Keucht schmerzlich und verlässt des Lagers Schoss,
Vom Lichte krank, gebrannt und ruhelos,
Es klatschen auf sein Haupt die flammengeissein.

Es wächts die Lichtflut und die Dämmrung saust,
Die fenerhölle poltert, schwillt und braust,
Drin windet sich der Mensch und will werkohlen.

Ergrimmt stürtzt vorwärts er mit blutgen Sohlen - 
Und Abends streckt er auf sich auf dem Feld 
Ein blutges Vieb, zutotgehetzt, geprellt.408

Manojlovicnak azonban nem ez volt az első német nyelvű Kosztolányi- 
fordítása. Nagyváradi naplójegyzeteiben olvassuk409 az alábbi adatot, 1908. 
március 4-i keltezéssel: „Lefordítottam egy szonettet Kosztolányitól.”410 Vala

407 Uo.
408 Desider Kosztolányi: Augustmorgen. Aus dem Ungarischen: Theodor Manojlovic = 

Temesvárer Zeitungy 1909. ápr. 11.
409 Lásd nagyváradi naplójegyzeteit a szerző tulajdonában.
410 Uo.
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mivel később, 1909. április 9-én pedig ezt: „Lefordítottam Kosztolányi Dan- 
te-ját, és írtam egy költeményt.”411 Ezeknek a közléseit kellene feltárni a kora
beli német lapokban, amelyeknek a modern magyar költészettől megihletett 
Manojlovic - aki 1907 ősze és 1910 tavasza között Nagyváradon bohémkedett 
a holnaposokkal - szorgalmasan küldte német nyelvű fordításait. Ott, Nagy
váradon Manojlovic Kosztolányi-élményét nemcsak a költő német nyelvű 
fordítójával, Horvát Henrikkel való barátság táplálta412, hanem két Kosztolá- 
nyi-barát, Juhász Gyula és Babits Mihály folyamatos jelenléte is.413 Volt még 
egy fontos mozzanat, amely Manojlovicot Kosztolányi költészete felé irányí
totta: költői világuk hasonlatossága. Erre utal egyik tanulmányában Lazar 
Merkovic is, mondván, hogy „a Februári óda - Kosztolányinak e reprezentatív 
verse - a sötétség megidézésével, saját csillagrendszerének halvány remegé
sével, amelyben mintha egyéni sorsa lenne tetten érhető, Todor Manojlovic 
verseit juttatja eszünkbe”.414

Manojlovic Kosztolányi-igézete nemcsak a nagyváradi években tartott, 
hanem később is dokumentálható. így hagyatékában maradt fenn a Mágia 
(1912)415 című Kosztolányi-kötetből, szálkás írással saját kezűleg kimásolt 
- minden bizonnyal fordításra előkészített - Áprilisi ezüst eső című vers.416 
Ennek is fontos volna felkutatni esetleges korabeli közlését. Ha mindehhez 
hozzáadjuk azt a tényt is, hogy Manojlovic annak idején -  saját bevallása sze
rint -  külföldi német lapoknak is küldte sikerültebb alkotásait, többek között 
a Leipziger Illustrierte meg a Simplicissimus szerkesztőségének417 akkor azon
nal világossá válik, hogy Kosztolányi (még ismeretlen) német nyelvű köz
léseit igencsak kiterjedt sajtópalettán kell majd keresni. E fordítások, illetve 
átköltések vizsgálata pedig - mint Hózsa Éva írja - minden bizonnyal „igazi 
kihívást jelent a kutatónak”.418

Igazi meglepetés az ismeretlen Kosztolányi-közlések sorában a nagybecs
kereki Fáklya, amely 1922. március 4-i számában egy eredeti Kosztolányi-írást, 
március 11-i számában meg egy Kosztolányiról szóló tanulmányt tett köz

411 Uo.
412 Uo.
413 Lásd: Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése. Tóth Dezső és Vargha Kálmán szerk. A 

Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1959 [Új Magyar Múzeum 3.]

414 Lazar Merkovic: Termékeny találkozások =  Az emlékezés elevensége. Kosztolányi 
Dezső napok a szülőföldön. Hózsa Éva, Arany Zsuzsanna, Kiss Gusztáv szerk. Városi 
Könyvtár, Szabadka, 2007, 153-158.

415 Kosztolányi Dezső: Mágia. Verseskönyv. Tevan A., Békéscsaba, 1912.
416 Lásd: Todor Manojlovic hagyatéka. Történelmi Levéltár, Nagybecskerek (Fond 39 

- ikt. sz. 150).
417 Lásd 1908. márc. 10-i naplójegyzetét.
418 Hózsa Éva: Kosztolányi-versek, korabeli fordítások = Hózsa Éva: Melyik Kosztolányiim)? 

Kapcsolatformálódások. Életjel, Szabadka, 2011, 99. [Életjel Könyvek 144.]
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zé.419 A Babák című prózájának ez volt az első közlése, amely egy évvel előz
te meg az Érdekes Újságot.420 A Fáklya A véres költő címmel Révay Józsefnek 
Kosztolányi Nero kötetéről szóló tanulmányát is közölte.421 Kosztolányinak 
a becskereki folyóirattal való kapcsolata érthetőbbé válik, ha tudjuk, hogy 
szerkesztője az egykori pesti vasutas emigráns, Harsányi-Hesslein József volt, 
néhány évvel korábban még a Nyugat munkatársa.422 Innen eredhet szemé
lyes kapcsolatuk, amely később, az első világháborút követően is fennmaradt.

Érdekes a sorsa Kosztolányi A küszöbön című elbeszélésének is, amelynek 
első közlését a Kosztolányi-írások jegyzéke 1924 áprilisára datálja.423 Pon
tosabban ezt a közlését ismeri legkorábbinak. Holott, az írás csaknem más
fél évvel korábban (!), 1922. december 24-én Tizenegy perc címmel jelent 
meg szülővárosának napilapjában, a szabadkai Hírlapban.424 A Hírlap - a 
Magyar Párt későbbi lapja -, amely „politikai és közgazdasági napilap” volt, 
1921. december 16-án indult, és Piukovich János volt a tulajdonosa.425 Fel
tehetően színvonalas karácsonyi olvasmánynak szánta a szerkesztő, miköz
ben fontos mozzanat volt szerzőjének szabadkai származása is. A Kosztolá- 
nyi-Piukovich-kapcsolat esetleges behatóbb elemzése derítene több fényt e 
szabadkai közlés részleteire. Ám mindentől eltekintve nem hagyhatjuk szó 
nélkül, hogy egy sajtótörténeti pontatlanság is hozzájárult ahhoz, hogy e 
szabadkai Kosztolányi-közlésre mindeddig ne derüljön fény. A Kosztolányi- 
írások jegyzékének második kötete426, amely több bácskai lapot dolgoz fel a 
Kosztolányi-írások vonatkozásában, s kitér a szabadkai Hírlap anyagára is, 
e szabadkai sajtótermék neve mellett, a vonatkozó sajtótörténeti tények fel

419 Kosztolányi Dezső: Babák = Fáklya, 1922. márc.4., 6. szám, 85-86.; Révay József: A 
véres költő. Tanulmány Kosztolányi Dezső Neró-regényéhez = Fáklya, 1922. márc. 11., 7. 
szám, 97-100.

420 Kosztolányi Dezső: Babák = Érdekes Újság, 1923. 13. szám. Lásd: Kosztolányi Dezső 
írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban. Összegyűjtöt
te: Aradi Réka, Csonki Árpád, Dobos Ida, Domnanics Anita, Molnár Fábián, Szabó Laura, 
Lőrincz Anita. Arany Zsuzsanna és Dobás Kata szerk. Forrás: http://www. kosztolanyioldal. 
hu/repertoriumok (2016. 02. 23.)

421 E tanulmány másodközlés lehet, lévén, hogy Az Est három hónappal korábban, 
1921. dec. 25-én a szerző megjelölése nélkül hozta A véres költő című írást. Lásd: Kosztolá
nyi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban. 
Összegyűjtötte: Aradi Réka, Csonki Árpád, Dobos Ida, Domnanics Anita, Molnár Fábián, 
Szabó Laura, Lőrincz Anita. Arany Zsuzsanna és Dobás Kata szerk. Forrás: http://www. 
kosztolanyioldal.hu/repertoriumok (2016. 02. 23.)

422 Lásd Hesslein József: A köztisztviselő-probléma = Nyugat, 1917. 18. szám, 433-450.; 
Hesslein József: Üj társadalmi és politikai berendezkedés = Nyugat, 1918.2. szám, 143-155. stb.

423 Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke I. 
Arany Zsuzsanna szerk. Ráció Kiadó, Budapest, 2008, 92. - A küszöbön 1924. ápr. 6-án  
jelent meg a Pesti Hírlapban.

424 Kosztolányi Dezső: Tizenegy perc =  Hírlap, 1922. dec. 24.
425 Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó (1919-1945). Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1979,473.
426 Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke II. 

Határon túli lapok. 1. A bácskai sajtó anyaga. Arany Zsuzsanna szerk. Budapest, 2009,283.
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sorakoztatásával egyetemben - megtévesztő módon - az 1923-1929 évjel
zetet közölte.427 Ez úgy (is) értelmezhető, hogy a Hírlap ebben az időszak
ban jelent meg, ami természetesen téves! Első száma 1921. december 16-án 
látott napvilágot. Hogy ezért, vagy másért, ám mindenképpen tény, hogy a 
lap 1923 előtti példányait nem kutatták át, így az 1922. december 24-i Kosz- 
tolányi-közlésre sem derülhetett eddig fény.

Végezetül, a maga nemében sokatmondó nagybecskereki Tükör riportlap 
1934 októberében közölt Kosztolányi Dezsőről szóló írása, amelyben Huszár 
Sándor, László B. Jenő revolverlapjának műkedvelő poétája kikel „Kosztolányi 
Dezső írói és emberi személye” ellen (az Ady-támadások miatt), s elretten
tő példaként közli Kosztolányi Lassan lefelé című versét, amelyet valamivel 
korábban a szabadkai Napló közölt:

A pohár eltörik 
s eltörik a fog.

A ruha szétszakad, 
s gyengül a szem.

Elvész a kulcs, a gomb 
s fakul a kedv.

A gyertya fogyva fogy, 
s lassúbb a vér.

A lámpa lezuhan, 
s a szív megáll.

Jaj nékem és neked, 
jaj, jaj nekünk.428

„Vers. Vers? Ez vers? Node már engedelmet kérek!?” - áprendálta Kosz
tolányi líráját Huszár Sándor.429 Az ellenszenvet kiváltó ok Kosztolányinak 
Az írástudatlanok árulása című, Ady-ellenes cikke volt, amelyben, Huszár 
szerint „»A szegény kisgyermek panaszaidnak picsogó költője”, a „parazita
művész” kétségbe merte vonni Ady zsenialitását.430 A támadás a szabadkai 
Napló ellen is irányult, amely a cikkíró szerint „érthetetlen okokból Kosz
tolányi Dezsőt fogadta fel kedvenc poétájának”.431 Úgy tűnik azonban, hogy

427 Uo.
428 Kosztolányi Dezső: Lassan lefelé =  Tükör, 1934. okt. 27.
429 Huszár Sándor: Kosztolányi Dezső =  Tükör; 1934. okt. 27.
430 Uo.
431 Uo.
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ezt a cikket mégsem A Toll 1929. évi (tehát öt évvel korábbi, már lecsengett) 
Ady-vitája, azaz Kosztolányi ott közölt írása generálta432, hanem Kosztolá
nyi 1934 tavaszán tett erdélyi körútja, amelyet megelőzően a lapok hasábjain 
ismét aktuálissá vált az Ady-revízió kérdése.433 Revolverzsurnalisztikáról lévén 
szó, a becskereki Tükör írása nem kavart nagyobb vitát a vajdasági magyar 
sajtóban. Inkább érdekes sajtómegnyilatkozása ez Kosztolányi korabeli báná
ti ellentáborának - ha egy-két példát leszámítva egyáltalán létezett ilyen!

Az itt ismertetett, illetve felfedett Kosztolányi-közlések amellett, hogy 
pótolják az eddigi ismert publikációinak lajstromát, mindenképpen újabb 
kutatásokra ösztönözhetnek, hiszen az elmondottakból is kitűnik, hogy akad 
még bőven feltárnivaló.

(2012)

432 Kosztolányi Dezső: Az írástudatlanok árulása. Különvélemény Ady Endréről =  A 
Toll 1929/13. szám, 7-21.

433 Lásd: Kunda Andor: Kosztolányi erdélyi útja előtt újra aktuális lett egy betemetett 
kérdés: az Ady-revízió =  Napló (Nagyvárad), 1934. ápr. 5.



KOSZTOLÁNYI DEZSŐ NAGYBECSKEREKEN, 
1911 -BEN

Attól eltekintve, hogy megyeszékhely volt, Nagybecskerek a múltban 
művelődési élet tekintetében sok esetben osztotta a vidéki városok sorsát. 
Csak nagy ritkán sikerült ott olyan nívós művelődési rendezvényeket, ren
dezvénysorozatokat szervezni, amelyek ki tudták zökkenteni a becskereki 
közönséget a vidéki tespedtségből, egykedvűségből és provincializmusból. 
Ilyen rendhagyó, a maga nemében egyedülálló esemény volt a becskereki 
Kultúrhéty amely 1911. május 29-én vette kezdetét, amely ritka művészi élve
zetet akart nyújtani a becskerekieknek, „világvárossá” varázsolva egy hétre 
a várost.434 Célja és indítéka mindenekelőtt az volt, hogy megismertesse a 
közönséggel „a modern művészetek és modern kultúra eredményeit”, hogy 
vidéken is érzékeltesse „a forrongást a kultúra minden terén és minden ágá
ban”, s hogy bemutassa az „új erőket, embereket, akik új utakon haladnak”.435 
Voltaképpen a kultúra, a művészet és az irodalom (akkor igen időszerű) 
decentralizációját célozta a rendezvény, bizonyítva, hogy „az Akadémián 
kívül is van tudomány, van irodalom, a Műcsarnokon kívül is van művé
szet”.436 Tehát a kultúra monopolizálása ellen és decentralizációja mellett szólt 
a rendezvénysorozat, amely emberközelbe akarta hozni a kortárs művésze
tet, irodalmat és zenét, a kortárs művészi törekvéseket a kultúrközpontoktól 
távol eső vidéki városban.

A jól sikerült, egy hétig tartó „irodalmi és művészeti ünnepséget” a nagy- 
becskereki fiatalság kezdeményezésére a Torontálvármegyei Magyar Köz- 
művelődési Egyesület szervezte.437 A rendezvénysorozat 1911. május 29-én 
egy nagyszabású tárlat megnyitásával kezdődött a nagybecskereki kaszinó

434 A Torontálvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület Évkönyve 1912. Negyedik 
kötet. Szerkesztette Somfai János. Kiadja a Torontálvármegyei Magyar Közművelődési 
Egyesület Nagybecskereken. Pleitz Fér. Pál Könyvnyomdája Nagybecskereken, 1912,15-16.

435 Torontál, 1911. máj. 20.
436 Uo.
437 A Torontálvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület Évkönyve 1912. Negyedik 

kötet. Szerkesztette Somfai János. Kiadja a Torontálvármegyei Magyar Közművelődési 
Egyesület Nagybecskereken. Pleitz Fér. Pál Könyvnyomdája Nagybecskereken, 1912,15-16.
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üvegfolyosóján és kistermében438, amelyen húsz festő és két szobrász másfél 
száz alkotását tették közszemlére.439 A festők közül a becskerekiek többek 
között megcsodálhatták Csók István, Erdei Viktor, Gulácsy Lajos, Hermann 
Lipót, Iványi-Grünwald Béla, Plány Ervin, Rippl-Rónai József, Vaszary János 
és Zádor István alkotásait, a szobrászok közül pedig Kisfaludi-Stróbl Zsig- 
mond és Szentgyörgyi István munkáit.440 A tárlat az akkori modern magyar 
piktúrát képviselte.

A június 4-éig tartó, egyhetes rendezvény során több előadás és felolvasás 
hangzott el. így a becskereki kaszinó nagytermében Alexander Bernát egyete
mi tanár tartott előadást a modern művészi mozgalmakról, dr. Sztrakoniczky 
Károly a képzőművészet modern törekvéseiről, dr. Kovács Sándor budapesti 
zeneakadémiai tanár pedig a kortárs magyar zenéről értekezett.441 A modern 
magyar színjátszás törekvéseit Márkus László, a budapesti Magyar Színház 
főrendezője ismertette, a modern magyar irodalmat pedig Kosztolányi Dezső 
előadása hozta emberközelbe.442 A Kultúrhét során a becskerekieknek alkal
muk volt hallani az akkor világhírű Kerpely-Waldbauer vonósnégyes remek 
zeneszámait, továbbá láthatták Gombaszögi Fridának, a Magyar Színház 
művésznőjének előadását is.443

Kosztolányi estje

A Kultúrhét ötödik napja (1911. június 2.) - amelyet a nagybecskereki 
kaszinó nagytermében tartottak - volt a rendezvénysorozat fénypontja.444 Ezt 
a napot az irodalomnak és színjátszásnak szentelték. A kortárs színjátszás és 
irodalom volt tehát műsoron, amely forrásaink szerint „minden tekintetben 
elsőrangú műélvezetet nyújtott”.445 Az esten előbb Márkus László rendező 
mutatkozott be mélyreható, érdekes fejtegetéseivel a kortárs színjátszásról és 
színpadi rendezésről. Őt követte Kosztolányi Dezsőnek az akkori fiatal író
gárda egyik jelességének, a nyugatosok első nemzedéke oszlopos tagjának 
bemutatkozása, aki temperamentumos, új irodalmi értékeket népszerűsítő 
előadásában a modern magyar költészetről értekezett.446 A Torontál szerint

438 Torontál, 1911. máj. 30.
439 A Torontálvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület Évkönyve 1912. Negyedik 

kötet. Szerkesztette Somfai János. Kiadja a Torontálvármegyei Magyar Közművelődési 
Egyesület Nagybecskereken. Pleitz Fér. Pál Könyvnyomdája Nagybecskereken, 1912,15-16.

440 Uo.
441 Uo.
442 Uo.
443 Torontál, 1911. jún. 3.
444 Uo.
445 Uo.
446 Uo.

- 8 8 -



Kosztolányit „nagy tetszéssel” fogadta a becskereki közönség, és előadásá
nak szép sikere volt.447

Az est művészi hatását növelte Gombaszögi Fridának, a Magyar Színház 
művésznőjének fellépése, aki pompás előadással illusztrálta Márkus és Kosz
tolányi fejtegetéseit.448 Modern magyar lírikusok költeményeit szavalta.449

Itt szükséges elmondani azt is, hogy a kultúrhetet megelőzően a Torontál 
arról cikkezett, hogy Kosztolányi mellett Ignotus is Nagybecskerekre érke
zik, tekintettel arra, hogy „a rendezőség felkérte Ignotust, az országos nevű 
írót, a fiatal, modern irodalmi törekvések lelkes apostolát, hogy előadásával 
vezesse be az első estet”, ám Ignotus fellépése ismeretlen okból elmaradt.450

Kosztolányi neve a Torontál korabeli megfogalmazása szerint „kiváló lyrai 
költeményei révén szintén nem ismeretlen, most nem mint aktív művelője, 
hanem mint szemlélő és megértő bírálója fog szólalni az új magyar lyráról”.451

Magáról az estről pedig a korabeli sajtóban az alábbi méltatást olvassuk: 
„Szép sikerben volt része Kosztolányi Dezsőnek is, aki a modern irányzatú 
magyar költészetről olvasott fel.

A modern irányzatú irodalom ellen - úgymond - gyakran hangzik el a vád, 
hogy érthetetlen. A klasszikusok ellen ilyen vádat nem emelnek, nem azért, 
mintha a klasszikusokban nem volnának dolgok, amelyek sok ember előtt 
érthetetlenek, hanem azért nem vádolják őket, mert az emberek azt tartják, 
hogy a klasszikusokat illik érteni. A modern irodalom új csapásokon indult 
meg, újabb és újabb ingerekből táplálkozik. A modern irányzatú poéták nem 
adnak befejezett dolgokat, hanem ennél sokkal többet: finom sejtelmeket, 
szimbólumokat, s az olvasóra bízzák azok megoldását. így azután szinte azt 
lehetne mondani, hogy az új irányzatú verseket ketten csinálják: a poéta, 
aki sejtelmeket ad s az olvasó, aki ezen sejtelmektől indíttatva tovább halad. 
Mint minden megértéshez, úgy a modern költői törekvések megértéséhez 
is hit, szeretet és bizalom kell. Ez a bizalom az, amelyért a modern irányzatú 
költők egyelőre küzdenek, s hogy ez a küzdelem máris fényes eredményeket 
ért el, bizonyítja az, hogy a modern törekvések mindinkább tért hódítanak 
maguknak a közönség sorában.”452

A korabeli laptudósítás szerint Kosztolányi „nagy tetszéssel fogadott fel
olvasása után” a közönség még sokáig együtt maradt a kaszinótermekben.453

A kultúrhét rendezvényei 1911. június 4-én délelőtt fejeződtek be, s az 
illusztris vendégsereg amilyen gyorsan leutazott, olyan gyorsan el is hagyta 
a Béga menti várost. A becskerekiek körében azonban még sokáig emleget

447 Uo.
448 Uo.
449 Uo.
450 Torontál 1911. máj. 20.
451 Torontál 1911. máj. 26.
452 Torontál 1911. jún. 3.
453 Uo.
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ték e kiváló, színvonalas, becskereki viszonylatban ritka művelődési rendez
vényt.454 A kultúrhét volt az első világháborút megelőzően az utolsó nagyobb 
„fellángolás” a város művelődési életében.

Az előadás szövegközléseiről

Kosztolányi neve 1911-ben már nem volt ismeretlen a becskerekiek 
előtt, mint ahogyan a Nyugat első nemzedéke többi tagjának neve sem. A 
becskerekiek már 1907 nyarán olvashatták Kosztolányi Dezső verseit (A 
kísértet; Cigányok stb.) a Délvidéki Újságbán455, amely időnként szemlézte is 
a Nyugatot.456 így a becskereki olvasóközönség már a folyóirat megjelenésé
nek első évében tudta, hogy „a Nyugat főszerkesztője Ignotus, munkatársai 
pedig a fiatal magyar írók legkiválóbbjai”, s hogy „a lap kiadóját nem üzle
ti szempontok vezérlik, hanem elsősorban az a törekvés, hogy egy modern 
irodalmi vállalkozást támogasson”.457 Egyébként már akkor „kitűnő folyó
iratnak” tartották.458 Az akkor zömmel szerb-német-magyar-szlovák-román 
lakta, multietnikus, lentségi megyeszékhely élménye Kosztolányit a többi 
között az alábbi kijelentésre ragadtatta: „Kedves eseménynek, szenzációnak 
érzem, hogy itt vagyok és erről a dobogóról magyarul az új költészet mivol
táról beszélhetek.”459 Előadásának célját és lényegét pedig így foglalta össze 
a becskerekieknek: „Csak egy hangot akarok megütni, hogy tovább rezegjen 
önökben s emelni akarom, intenzív érzéssé akarom fokozni azt, mit jelent 
a modern poézis.”460

Kosztolányi Az új irodalom című, Nagybecskereken elhangzott előadásának 
szövege kis fejtörést s talán egy kis bonyodalmat is okozott a későbbi Koszto- 
lányi-szakirodalomban. A húszpercnyi előadás szövegéből elsőként az estről 
tudósító Torontál közölt egy rövid (átmesélt) részletet461, első teljes közlése 
pedig a Somfai János szerkesztette A Torontálvármegyei Magyar Közműve
lődési Egyesület Évkönyve volt 1912-ben.462 Erről a közlésről mindeddig nem 
tudott a Kosztolányi-szakirodalom, s ezért nem is köthették össze (később) 
az előadás szövegét a becskereki kultúrhét eseményeivel, illetve Kosztolányi

454 Torontál, 1931. aug. 12.
455 Délvidéki Újság, 1907. jún. 17., júl. 28. stb.
456 Délvidéki Újság, 1908. okt. 11., nov. 22., dec. 22. stb.
457 Délvidéki Újság, 1908. okt. 11.
458 Délvidéki Újság, 1908. dec. 22.
459 A Torontálvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület Évkönyve 1912. Negyedik 

kötet. Szerkesztette Somfai János. Kiadja a Torontálvármegyei Magyar Közművelődési 
Egyesület Nagybecskereken. Pleitz Fér. Pál Könyvnyomdája Nagybecskereken, 1912, 67.

460 Uo.
461 Torontál 1911. jún. 3.
462 A Torontálvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület Évkönyve 1912. Negyedik 

kötet. Szerkesztette Somfai János. Kiadja a Torontálvármegyei Magyar Közművelődési 
Egyesület Nagybecskereken. Pleitz Fér. Pál Könyvnyomdája Nagybecskereken, 1912,66-71.
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nagybecskereki estjével. Az új irodalom című becskereki Kosztolányi-elő- 
adás szövege másodközlésben 1913. március 23-án bukkant fel a Temesvári 
Hírlap hasábjain, méghozzá minden pontosítás és magyarázat nélkül, arra 
vonatkozóan, hogy milyen alkalomból íródott, és hol hangzott el.463 Erre az 
írásra talált rá később Réz Pál, s ismertette is a Holmiban464 1999 nyarán, 
megosztva a folyóirat olvasóival az előadás szövegével kapcsolatos kételyeit: 
„Kosztolányinak erről a tanulmányáról (illetve előadásáról), melyet a Temes
vári Hírlap 1913. március 23-i száma őrzött meg számunkra, jóllehet fontos 
írás (néhány gondolata későbbi tanulmányaiban, bírálataiban is felbukkan, 
módosítva), mindeddig nem tudtunk: a bibliográfiák, repertóriumok nem 
tartják számon, kötetbe nem gyűjtötté(ü)k, a szakirodalom nem hivatkozik 
rá. A szöveg most előkerült, de az előadás körülményeit még nem sikerült 
felderítenünk: Kosztolányi leveleiben nem esik szó temesvári útról, életrajzá
ban Kosztolányiné nem említi, hogy vőlegénye (hat hét múlva esküdtek meg) 
ekkoriban Temesvárott járt volna, a helyi sajtóban nem találtunk utalást az 
előadásra. Másutt tartotta volna az előadást Kosztolányi, esetleg egy buda
pesti Nyugat-matinén? Erre sincs adatunk. Vajon mire vonatkozik a hang
súlyos fordulat, mely szerint magyarul beszél az új költészetről? Talán fény 
derül egyszer erre is. Egy szerencsésebb kezű filológus közlésünk nyomán 
bizonyára feltárja majd a tanulmány keletkezésének hátterét, történetét.”465 

Ha történetesen nem is tudta azonosítani az előadás elhangzásának hely
színét, Réz Pál említett írásában röviden elemzi szövegének tartalmát, jelen
tőségét, újszerűségét:

„...nyolcvanhat év távlatából tekintve az egyszerre lendületes és tömör 
előadásban talán nem a szimbolizmus csakugyan kissé külsőséges meghatá
rozása a legtanulságosabb: nagyobb figyelmet érdemel a modern irodalom 
radikális újszerűségének lelkes meghirdetése, annak hangsúlyozása, hogy az 
egykor oly ragyogó költői fordulatok, hasonlatok, metaforák kiégtek, konven
cióvá koptak, kiszorítják őket az új lelemények, de figyelemre méltó az érthe- 
tetlenség vádjának cáfolása is, s kiváltképp, ehhez kapcsolódva, a modernség 
egyik legfontosabb jegyének kiemelése: az új - akkor új - író, festő nagyobb 
közreműködést kíván, sőt követel olvasójától, festményének szemlélőjétől, 
mondja Kosztolányi, mint klasszikus elődei. (Hogy ez az igény a szimboliz
musnak, éppen és csak annak volna jellegzetessége, ma már nem hisszük.) 
Kosztolányi is olyan gondolatokat fogalmaz meg (vagy inkább: villant fel), 
nálunk jóformán elsőként, amiket napjainkban - évtizedekkel később - esz
tétikai iskolák szednek rendszerbe, fejtegetnek, taglalnak - ha nem is olyan

463 Réz Pál: Kosztolányi Dezső: Az új irodalom. Egy húszperces előadás = Holmi 1999/8., 
960-963. Itt köszönöm meg Pastyik László szívességét, hogy felhívta figyelmemet erre az írásra.

464 Ez volt Az új irodalom sorrendben harmadik közlése.
465 Réz Pál: Kosztolányi Dezső: Az új irodalom. Egy húszperces előadás = Holmi, 1999/8., 

960-963.
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lendületesen, elegánsan, játékosan, olyan vonzón, ahogyan ő tette ebben az 
elfeledett előadásában.. ”466

Ugyancsak 1999-ben, Kosztolányi Dezső Nyelv és lélek című gyűjteményes 
kötetének harmadik, bővített kiadásában, amely a budapesti Osiris Kiadónál 
látott napvilágot (s amelynek anyagát ugyancsak Réz Pál válogatta és ren
dezte sajtó alá) olvashatjuk újfent Az új irodalom szövegét, melynek forrása 
ugyancsak a Temesvári Hírlap.467 A kötet jegyzetanyaga sem utal a szöveg 
eredetére és megírásának körülményeire, ami annyit jelent, hogy számukra 
továbbra is ismeretlen volt.

Nos, ez röviden a becskereki Kosztolányi-előadás szövegének, illetve 
szövegközlésének története, azzal, hogy immár fényt derítettünk megírásá
nak apropójára, hátterére és arra is, hogy egyértelműen Nagybecskerekhez 
kötődik. Hátravan még kideríteni, kinek a közvetítésével juthatott el az elő
adás szövege a Temesvári Hírlaphoz? Vajon maga Kosztolányi révén, esetleg 
Somfai János temesvári kapcsolatainak köszönhetően, vagy éppen a holna- 
posokkal és nyugatosokkal barátkozó Todor Manojlovic közbenjárásával?

Ennek megválaszolása még várat magára. Addig is szolgáljon ez az írás 
apró adalékul a Kosztolányi-szakirodalomhoz.

Kosztolányi Dezső: Az új irodalom 

Hölgyeim és uraim!

Húszpercnyi időnk van. E húsz perc alatt húsz év küzdelmét kell vázol
nom. Addig, míg órámon a nagymutató megfutja ezt a kis utat és a kis
mutató 1200-at recseg, eseményeken kell végigszáguldanom, vágtatva kell 
átugranom éveken, írókon, könyveken, s célhoz kell érnem, egy udvariat
lan hajszába el kell vinnem önöket az új irodalom koszorús kapujáig. Nem 
sápadt fogalmakat akarok most latolni. Nem akarok most vitázni és szavakat 
hüvelyezni. Nem akarom önöket fárasztani. Csak egy hangot akarok meg
ütni, hogy tovább rezegjen önökben, s emelni akarom, intenzív érzéssé aka
rom fokozni azt, mit jelent a modern poézis. Nekem most az a szerepem, 
mint az indiai fakíré. A színpadon, a közönség szeme láttára pár perc alatt 
nedves és édes datolyákat kell tépnem egy száraz kóróról. Önöknek pedig 
ezalatt húsz év életét kell átélniök, elevenen és lángolón, mintha ez a terem, 
amely reánk borul, egy oxigénes bura volna. Kedves eseménynek, szenzáció
nak érzem, hogy itt vagyok, és erről a dobogóról magyarul az új költészet 
mivoltáról beszélhetek.

466 Uo.
467 Az új irodalom. In: Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek. Válogatta és sajtó alá rendez

te Réz Pál. (Harmadik, bővített kiadás.) Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 276-279. Ez volt az 
előadás szövegének negyedik közlése.
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Mi tehát az új költészet? A szót helyesen választottam meg. Üj, és ragasz
kodom ehhez. Tüntetés, gőg és forradalom lüktet benne, de érték is van, 
jellemző érték. Ahogy a régi poétáknak az árvalányhaj vagy az atilla volt a 
jelképe, vagy a kalász, mely a zsíros földből nőtt, úgy kell nekünk ez a szó, 
amely a csúfnevünk, de egyben dicséretünk is. Mert a modern poézisnek 
nemcsak jellemvonása, de igazolása is az, hogy új. Elkoptak a régi szavak, 
meghalványultak a régi rigmusok, s az idegrendszernek új ingerekre van 
szüksége, hogy remegjen.

Aranykalászos rónaság. Beh szép, gyönyörű szép, de ma talán mégsem 
oly szép, mint volt ezelőtt. Isten tudja, talán kevesebbet érzünk belőle, mint a 
régiek, akik már leszüretelték a szavak mézét. íme, jön valaki, és azt mondja 
nekem, jó estét. Ki jön eksztázisba, ha ezt hallja? Egykor pedig ez egy ember 
kívánsága volt, egy ember egyéni kívánsága, aki nekem jót kívánt, aki azt 
akarta, hogy nyugalmas és békességes legyen az én estém, egykor áldás volt, 
barátság volt, ma konvenció. Jó estét - válaszolom neki, és továbbmegyek, 
és nem érzek semmit. így vagyunk a versek szavaival is. Némely szó már 
eredménytelenül verdesi dobhártyánkat. Az, ami atyáinkat könnyre fakasz
totta, minket megnevettet. Az, ami egykor poézis volt, ma banalitás. Isme
rik Voltaire bon mot-ját: „Az első ember, aki a kedvesét a rózsához hasonlí
totta, lángész volt; a második szamár.” Gondoljuk el, hány szamár élt azóta.

De sokan azt mondják, hogy olvastak modern verseket és novellákat, s 
bizarrnak találták, nem értették meg. Az új irodalom ellen általában az a diva
tos vád, hogy érthetetlen. A klasszikusokat nem éri ez a vád. De azért nem 
vagyok biztos abban, hogy a klasszikusokat jobban értik. Őket egyszerűen 
csak illik érteni: Ha az olvasó nem érti meg, akkor a közhit szerint benne a 
hiba. Nem vallja be tehát, hogy nem érti. De ha egy új költőt nem értenek, 
akkor a költőben a hiba. Egyáltalán nagyon relatív dolog, hogy micsoda ért
hetetlen. Az előbb említettem a hasonlatok ükapját, a vén és rozsdás hason
latot, hogy egy lány egy rózsához hasonló. Önök ezen nem csodálkoznak, 
megértik, természetesnek tartják. Egy kis rosszhiszeműséggel azonban badar
nak találom, és csodálkozom, hogy mi volna hasonlatos a rózsa levelei és a 
kedvesem ruhája, a tövisek és a gombostűk között, s én ugyanilyen jogon 
egy rózsaszínű díványhoz, egy karcsú vázához, vagy egy gyémántcsillárhoz 
hasonlítom őt. Minden megértéshez és szeretethez megértés is kell és hit. 
Bizalom a művészben, aki beszél, az igazságában, az érzései és a szavai fatális 
szükségességében. Az új művészet nagysága éppen abban van, hogy több hitet 
követel mint a régi, s a művész alkotása szempontját a közönségbe helyezi, 
amely nemcsak tétlen befogadó közeg, de munkatársa is.

A közönség a munkatársunk. Igen, az új verseket ketten írják, a poéta 
és az olvasó. Világosan látom ezt. A régi író megvetette a közönséget akkor, 
midőn mindent kimondott előtte; az új író megbecsüli azt, sok dolgot rábíz, 
és mer diszkrét és titkolódzó is lenni. Nem ad befejezettet; tökéletesebbet
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ad, befejezetlent, amit az olvasónak, a nézőnek kell befejeznie, kiteljesíteni, 
a tökélyig emelni. Ezen a ponton érkeztünk el az új művészet mély és egész 
különös értelmezéséhez. A festő csak egy vonalat húz meg, egy színfoltot ken 
a vászonra, amely titkokat tár fel, mélységekbe mutat. Az író is ezt teszi. Sza
vakat mond, amelyeken még ott az érzés frissessége, ködösen és chaotikusan 
szakadnak fel belőle, s ezek a szavak nem mondanak ki valamit nyersen, csak 
megindítják a fantáziát, aeterinjekciót adnak neki, és felpezsdítik, s ezek a 
szavak többek mint a valóság jelzői, ezek a szavak szimbólumok.

De mi a szimbólum?
Az új művészetet magát is szimbolizmusnak nevezik. Mi tehát a szimbo

lizmus? Sokat tépelődtem ennek a szónak a jelentésén, s kerestem a deter
minánsait, de én is oda jutottam, ahova a többiek. Csak néhány külsőséget 
tudtam meghatározni. A szimbolista művész hajlandó az életben, minden 
cselekedetünkben és szavunkban többet látni, mint mások. Minden valamit 
jelent. Nemcsak magát, de ezenkívül mást is. Ez az asztal csak egy asztal, de 
ha valami emlék köt ide, minden lehet, lehet nekem egy siker, egy kudarc, 
egy fájdalom szentelt emléke. A szimbolista érzi azt a kapcsot, amely min
den ismeretes dolgot összefűz a nagy egésszel. A szimbolista titkolódzó. A 
szimbolista kevés szavú. A szimbolista arisztokrata.

Önök bizonyára emlékeznek Ibsen drámájára, a Nórára, ama felvonásá
ra, amelyben Ránk orvos elbúcsúzik Nórától. Mielőtt elmegy, mielőtt meg
hal, rágyújt egy szivarra. Nóra nyújt neki egy gyufát. Ránk orvos pedig csak 
annyit mond: „Köszönöm a tüzet”. Nos, ezeknek a szavaknak rendkívüli 
értelmük van, ezek szimbolikus szavak. Azt mondhatta volna, hogy szeret
te őt, de mennyivel többet mondott, hogy semmit se mondott. Mennyivel 
többet mondott, hogy elharapta szájában a szót, s félénken, szemérmesen 
a gyufára vitte a beszédet, s szavait egy új, isteni dimenzióba lendítette. Az 
érzéseimet brutálisan, nyílt szavakkal is kifejezhetem, de egy tekintettel is 
közölhetem ugyanazt, és talán jobban, s közölhetem úgy is, hogy lehunyom 
a szemem, és a zárt szemen át nézem azt, akihez beszélni akarok. Ez az érzés
közlés módja a modern verseknek is.

Most jó úton vagyunk. Éreznünk kell, hogy a szimbolizmus tiszteli min
den ember életét. Minden ember végzetesen különbözik a másiktól, minden 
ember egy néma költő és egy nagy tragikus jelenség, és minden ember egy
formán művész lenne, ha a formákat elvetve ki tudná fejezni, mi a különb
ség közte és egy másik ember között. Shakespeare éppen olyan külön világ, 
mint akármelyikünk. Ő csak jobban tudott beszélni. A modern művészet 
mindenkinek megadta a teljes szólásszabadságot. Egyénien, bátran kimond
hatja, hogy kicsoda, miben különbözik a többiektől. A festő nem azt festi, 
ami van, de amit lát. Ez a szabadság is egy fő jellemvonása az új költészet
nek. A költő nem az érzéseket dalolja, de az érzéseit, azt, amit érez, ebben 
pedig az egész világ érzéseit.
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Mi igenis minden pillanatban, minden szónál és gesztusnál teljesen érez
zük magunkat. Ha azt mondja egy poéta: „szomorú vagyok”, akkor ez a szo
morúság nem egy perc szeszélye, hanem minden szomorúság, a szomorúság 
quintesszenciája, az, ami kíséri életét, az, ami minden ember szomorúsága. 
Az öröm pedig minden öröm, a sírás minden sírás és a jaj minden jaj. Vala
mi egészet akarunk.

Itt kapcsolódik össze az új költészet esztétikai igazsága azzal a hatalmas 
szellemi áramlattal, amely most felemeli az egész világot, és újra egy finom 
spirituális ködbe burkolja. A tudós tört lombikkal áll a dolgozószobája küszö
bén, s az experimentális tudományok teljes kudarcával metafizikai igazságot 
keres. A művész se elégszik meg a részletekkel, mint a naturalisták, anekdo
tákkal, mint a régiek, hanem a részletekben is az egész világot akarja átka
rolni. Szétszedték a világot, kimutatták, hogy az öröm piros, a bánat fekete, 
de ez éppoly keveset ért, mint a sarkigazság, hogy a = a, vagy hogy 2 x 2  = 4. 
Intuíciót akarunk és szimbólumokat, amely földi létünket fenségessé teszi, 
és elmélyíti: Hitet akar a modern író, hitet kér önöktől is, azt a hitet, amely 
az embert és érzéseit végtelenné feszíti. Ebben a lelki reneszánszban született 
meg az új költészet, egy világban, amely a gondolkodás csődje után miszti
kumokhoz fordult, és várta a csodát.

Ez a csoda a magyar literatúrában már megtörtént.
Üj és nagy költőink vannak, és én egy új kor és egy új művészet mámo

rával köszöntöm önöket, hölgyeim és uraim, harcos üdvözlettel, úgy, hogy 
még rajtam van a műhely korma, de a tüze is; és harcot, munkát, tüzet kívá
nok önöknek is.

(2009)
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TUDOR UTCA 6.
A Nyugat és a nyugatosok a 20. század eleji nagybecskereki sajtó tükrében

Amikor egy évszázaddal ezelőtt, 1908 januárjában Ignotus (Veigelsberg 
Hugó) (1869-1949) és társai Budapesten, a II. kerületben, a Tudor utca 6. 
alatt megalapították a kor konzervatív irodalmi erőivel hevesen harcoló s a 
modern magyar irodalmat kibontakoztató „új hangú”, „merész gondolatú” 
fiatal írókat, költőket tömörítő (a korszerű Nyugattal együtt haladni szándé
kozó) folyóiratot, a Nyugatot, a bánátiak már ismerték annak vezető költő
jét, Ady Endrét (1877-1919), de tudtak Juhász Gyuláról (1883-1937), Kosz
tolányi Dezsőről (1885-1936), Dutka Ákosról (1881-1972) és másokról is. 
Legalábbis ez derül ki Nagybecskereknek, Torontál vármegye egykori szék
helyének korabeli laptudósításaiból.

Noha nem tartozik szorosan a témához, fontos kiemelni, hogy a viszony
lag hosszú életű (1908-1941), rangos irodalmi folyóiratnak (amelyet felvált
va Ignotus, Babits Mihály, Móricz Zsigmond és Gellért Oszkár szerkesz
tett) bánáti, vagy bánáti kötődésű szerzői is voltak. így Lambrecht Kálmán 
(1889-1936), Aszlányi Károly (1908-1938), Hesslein József (1882-1941) és 
Fülep Lajos (1885-1970). Ugyanakkor a vajdasági térségből cikkírói között 
találjuk többek között Csáth Gézát (1887-1919), Kosztolányi Dezsőt, Her
ceg Jánost (1909-1995), Szenteleky Kornélt (1893-1933) meg Sinkó Ervint 
(1898-1967). A Ny ugat egyik igazi irodalomtörténeti csemegéje, hogy 1932- 
ben Jovan Ducic (1871-1943) szerb költő három magyar versét is közzétette.

A Budapesttől viszonylag távol eső Nagybecskereknek, néhány kivételes 
értelmiségi jóvoltából, a 19. század végén és a 20. század elején sikerült meg
teremtenie és fenntartania az oly fontos szellemi/irodalmi átjárhatóságot a 
főváros felé. Ezeket az irodalmi/szellemi ösvényeket többek között Brájjer Lajos 
(1865-1943), Borsodi Lajos (1883-1941?), Todor Manojlovic (1883-1968), 
Fülep Lajos, Várady Imre (1867-1959), Somfai János (1871-1941) és mások 
taposták ki, baráti, családi vagy hivatalbeli kapcsolataik révén. Ennek köszön
hetően értesültek a bánátiak avatott tollú írók/újságírók tollából az irodal
mi újdonságokról. Sőt nemcsak tájékozódtak, hanem - ami még fontosabb 
- befogadói is lettek e modern irodalmi törekvéseknek.
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Még jóval a Nyugat beindítása előtt a bánáti olvasók a 19. század utolsó 
évében (az irodalomtörténeti kutatások mai állása szerint elsőként a Vajda
ságban!) ismerkedhettek meg Ady Endre nevével. A Brájjer Lajos szerkesz
tette Torontál ugyanis 1900. január 25-én, a tárcarovatban jelentette meg Ady 
Takács tanár úr című karcolatát. (Tárcájának ez másodközlése volt, tekin
tettel arra, hogy az már 1900. január 6-án a nagyváradi Szabadságbán jelent 
meg.) Az ezzel kapcsolatos irodalomtörténeti adomát pedig, évtizedekkel 
később, 1923 márciusában Várady Imre tárta a nyilvánosság elé, a becskereki 
Ady Társaság alakuló közgyűlésén. Várady „egy érdekes és eddig csak igen 
kevesek előtt ismert reminiscenciát elevenített fel Ady Endre ifjúsága ide
jéből. Csak nagyon kevesen tudják ugyanis, hogy Ady Endre egészen fiatal 
korában, mikor állás után nézett, Becskerekre is ajánlkozott a Torontál című 
laphoz”.468 A dolgok azonban úgy alakultak, hogy ezt az állást nem tölthet
te be. így került végül is a nagyváradi Szabadsághoz, ahol Bíró Lajossal és 
Nagy Endrével együtt dolgozott.

Kellő bizonyíték híján csak találgathatjuk, hogy az említett Ady-írás Brájjer 
Lajos révén került-e a becskereki lap szerkesztőségébe, vagy esetleg Várady 
Imre kiterjedt ismeretségének köszönhetően. Ugyanis Brájjer lapszerkesz
tő, műfordító és nyomdatulajdonos volt, amellett évekig a Vidéki Hírlapírók 
Országos Szövetségének alelnöke is. Sokat utazott, jó kapcsolatai voltak a 
vidéki lapok szerkesztőségeivel, így hihető, hogy az idő tájt személyesen is 
találkozott Adyval. Ugyanakkor Várady Imre, a jeles és tekintélyes nagybecs- 
kereki ügyvéd, politikus, lapkiadó és lapszerkesztő a 20. század első éveiben 
parlamenti képviselőként gyakran járt Budapesten. Lehetséges, hogy akkor
tájt alkalma adódott személyesen is találkozni Adyval. Hogy Váradynak köze 
lehetett a dologhoz, bizonyítja az a tény is, hogy évekkel később (igaz, akkor is 
csak eléggé szűkszavúan) ő tárta fel az Adyval kapcsolatos irodalmi adomát.

Mindenképpen, az említett első Ady-közléstől kezdődően, Nagybecskere- 
ken/Bánátban lassan kezdett kilombosodni a költő kultusza. 1908 szeptem
berében, a becskereki Torontál (amelyet akkor már az időközben Budapest
ről Nagybecskerekre költözött Somfai János szerkesztett), lelkesen, hosszan 
méltatja a nagyváradi Holnap antológiát Borsodi Lajos tollából. Abban a többi 
között ezt olvashatjuk: „Adyval, a magyar tájakon új, a jövendőkbe világító 
lámpa gyulladt ki és a sok semmibe vesző sóhaj és rímes színjáték között, 
mint szilárd gondolatoszlop emelkedik a magasba. [...] Erről a költőről fel 
kell jegyezni, hogy nagy idők során a félreismertek és kigúnyoltak fekete 
kenyerét ette, és gyűlölői vad tömegében minden gúny és minden keserűség 
közepette épen és sértetlenül megtudta óvni gazdag és sugaras lelkét, merész 
szárnyalásait, régi falakat döngető energiáját, kemény és értékes egyénisé
gét. A magyar lírát új és súlytalan szavakkal, szavakat feszítő érzelmi erővel 
újabb magaslatokra vitte, és megteremtette a modern vers leglényegesebb

468 Magyar Szó, 2000. aug. 5.
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alkotószervét: a költemény perspektíváját. [...] Mint egy duhajkodó, szilaj 
Apolló ül a művészet szekerén, és biztos kézzel hajtja az érzések tüzes tálto
sait. Ez az út mintha biztosan vezetne a jövendők felé.”469 Ne feledjük, hogy 
ezeket az értékfelismerő sorokat Borsodi Lajos vetette papírra, Gyenes Viktor 
(1880-1941) és Fülep Lajos jó barátja, aki a Nagyváradon Adyval barátkozó 
Todor Manojlovictyal tartott fenn bensőséges, meghitt baráti kapcsolatot.

Jelzésértékű az a tény is, hogy a Várady-féle Délvidéki Újság 1908. novem
ber 4-én (a Nyugat 19. számából tallózva) „a szerkesztőség engedélyével” (!) 
közölte Ady Egy néhai költő című versét. Ez az érdekes tény mindenképpen 
arról tanúskodik, hogy Várady vagy személyesen, vagy levélben kereste meg 
Budapesten a Nyugat kiadóhivatalát, hogy engedélyt kérjen a vers közlésére. 
Tehát létezett egy közvetlen, kimutatható kapcsolat a Nyugat és a Délvidéki 
Újság szerkesztősége között.

Fontos tény tehát, hogy Adyt és a nyugatosokat már évekkel a Nyugat 
megjelenése előtt ismerték a becskerekiek, de még fontosabb, hogy első, ide
gen nyelvű népszerűsítői is becskerekiek/bánátiak voltak. Brájjer Lajos 1906- 
ban megjelentetett fordításkötetében (Ungarische Dichtungen. Leipzig, 1906) 
többek között Ignotus és Kaffka Margit (1880-1918) verseit fordította német
re. Később is Ady Endre, Babits Mihály, Ignotus, Dutka Ákos, Erdős Renée 
(1879-1956), Farkas Imre (1879-1976), Füst Milán (1888-1967), (Moderné 
Ungarische Dichter. Nagybecskerek, 1914), továbbá Ernőd Tamás (1888-1938), 
József Attila (1905-1937), Juhász Gyula, Kassák Lajos (1887-1967), Koszto
lányi Dezső, Radnóti Miklós (1909-1944) (Ungarische Lyrik. Budapest, 1936) 
és mások verseit népszerűsítette német műfordításaival.

1906-ban jelent meg - s ezt Cindori Mária kutatásai nyomán tudjuk (End
re Adi u srpskoj knjizevnosti [1906-2006]. Újvidék, 2007) - Ady első szerb 
nyelvű versfordítása is, amely egy kikindai értelmiségi munkája volt.

1908-tól bizonyíthatóan Todor Manojlovic fordította időről időre Ady 
és a nagyváradi holnaposok verseit németre, s azokat egy temesvári lap
ban tette közzé.470 Később Ady egyik legjobb szerb értője, tolmácsolója lett. 
Manojlovic ugyanis 1907 őszétől 1910 tavaszáig a nagyváradi Jogi Akadé
mia hallgatója volt, s ez idő alatt nemcsak Adyval barátkozott, hanem aktív 
szerepet vállalt a nagyváradi Holnap Irodalmi Társaság meg a temesvári Dél 
irodalmi csoportban is. Intenzív kávéházi életet élt a nagyváradi Emkében, 
ugyanakkor a temesvári Koronahercegben is, s ő volt - kortársai szerint - a 
hajnalig tartó irodalmi viták egyik legszenvedélyesebb harcosa. Ő vállalta az 
összekötő diplomata szerepét a két írócsoport között, amelyek Ady jegyében 
gyűjtötték egybe a fiatal írókat és költőket. A fiatal Manojlovic élményeit, Ady 
iránti elragadtatását nem zárta csupán naplójának lapjai közé, hanem szinte 
minden egyes becskereki látogatása során megosztotta ottani baráti körével.

469 Torontál 1908. szept. 30.
470 Neue Temesvárer Zeitung, 1909. márc. 28., ápr. 11. stb.
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Még mielőtt nemzedékké kovácsolódtak volna a Nyugat írói, azaz, még a 
folyóirat megindítása előtt (de a későbbiekben is) a becskerekiek a Délvidéki 
Újság hasábjain már olvashatták Kosztolányi Dezső A kísértet471 és Cigányok 
című versét472, Dutka Ákos Ne nézz be kripták ablakán című költeményét473, 
valamint Juhász Gyula néhány költeményét (Ódon ballada, Falusi interiőr, 
Szonáta, Szabad hajók474). Érdekességként jegyezzük meg, hogy Juhász Gyu
la Falusi interiőrje végül is Szögedi intérieurként került bele a költő összes 
költeményeibe.

Ilyen felvezetés után válik csak érthetővé, hogy a Nyugat megjelenése 
1908 januárjában Nagybecskereken miért nem jelentett berobbanó szenzáci
ót. A becskereki lapok, főképpen a Délvidéki Újság, időről időre szemlézte és 
utalt érdekesebb írásaira, cikkeire. Tartalmát „bőnek és érdekesnek” tartotta, 
hangsúlyozva, hogy munkatársai „a fiatal magyar írók legkiválóbbjai”, s hogy 
a folyóirat „modern irodalmi vállalkozást” képvisel.475 A lap szerkesztője az 
alábbi szavakkal ajánlotta a magyar irodalom egyik legjelentősebb folyóira
tának írásait a becskereki irodalomkedvelő közönség figyelmébe: „Érdekes, 
friss, egyéni megnyilatkozások ezek, érdemesek arra, hogy a művelt közön
ség elolvassa.”476

A Délvidéki Újság szerkesztője a Nyugat számait olvasva arra is felfigyelt, 
amikor annak 22. számában először bukkant fel Babits Mihály neve: „A Nyu
gat íróinak sorában először találkozunk Babits Mihály nevével, ki az ifjabb 
versíró gárda egyik legtehetségesebb tagja.”477 Ugyanakkor Borsodi Lajos a 
Torontóiban így vélekedett annak verseiről: „Mindössze futó impressziókat 
ébresztenek és fiatalos lelki örvénylések zúgását hallatják. Sorain tépő nyug
talanság vibrál, bennök az élet és halál nagy problémái viaskodnak, erővel és 
gondolattal - de az alkotó művész profiljának megrajzolására egyetlen verse 
sem alkalmas. Az ő legegyénibb dalát még nem olvastuk.”478

A becskereki lapok időnként a későbbiek során is tájékoztattak a magyar 
irodalom központi, harcos szócsövéről meg a Nyugat-nemzedék tagjairól, 
akikre bízvást vonatkozhattak Miklós Jutka alábbi sorai: „Vagyunk néhányan, 
magányos gályák. / Gőgös, dicsvágyó Columbus-hajók. / Keressük a földet. 
Az újat. / A nekünk valót.”479

(2008)

471 Délvidéki Újságy 1907. júl. 17.
472 Délvidéki Újság, 1907. júl. 28.
473 Délvidéki Újság, 1908. nov. 6.
474 Délvidéki Újság, 1907. máj. 5., 1908. márc. 29., máj. 17., aug. 14.
475 Délvidéki Újság, 1908. okt. 11.
476 Uo.
477 Délvidéki Újság, 1908. nov. 22.
478 Toronták 1908. szept. 30.
479 Uo.
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AZ „ALKALMATLAN” KOSZTOLÁNYI
Kosztolányi Dezső az Ifjúságban (1945-1964)

A második világháborút követően nemcsak a baloldali beállítottságú 
Hídban nem volt helye (egészen 1953-ig) a polgári Kosztolányi Dezsőnek 
(1885-1936), hanem az Ifjúságán  sem (1955-ig). Mint S. Gordán Klára írja 
a vajdasági Kosztolányi-kultuszt felvázoló kötetében, az 1950-es években a 
magyarországi irodalomtörténet-írás is a dekadens polgári érzések költőjét 
kereste benne, ugyanakkor a vajdasági irodalmárok sem akartak/mertek 
foglalkozni vele. Ennek a szándékos mellőzésnek azonban (azon túl, hogy a 
kommunista hatalom ideológiai okok miatt eleve nem affirmálta a polgári 
írókat) fontos politikai oka volt a Tájékoztató Irodával való jugoszláv konf- 
rontálódás (1948-1953). Miután Magyarország a szovjet álláspontot kép
viselte, a több évig tartó sajtó- és propagandaháborúnak a magyar írók is 
„áldozatul estek”, többek között Kosztolányi is. Ezzel a politikai folyamattal 
párhuzamosan játszódott le egy fontos, belső, irodalmi szemléletváltás is a 
jugoszláviai magyar irodalomban: ekkor került sor a szólamirodalommal 
és költészettel való szakításra, s így a megváltozott irodalmi/kulturális lég
kör és hangulat tette lehetővé többek között Kosztolányi „visszatérését” is: 
műveinek méltatását, darabjainak színpadra állítását, emlékének ápolását. 
Az áttörést az Ifjúság vonatkozásában Tornán Lászlónak a Pacsirtáról közölt 
könyvkritikája jelentette 1955 januárjában. Azt követően pedig - furcsamód, 
több évig - nem az író Kosztolányi affirmálására került sor, hanem az érték- 
közvetítő műfordítóéra: a lapba műfordításai révén szivárogtak be az európai 
irodalmi értékek, s (többek között) azok jelentették akkor az európai iroda
lomra való rálátást. Vagy, ha úgy tetszik, a második világháború utáni fiatal 
nemzedék (egyik) „ablakát” az európai költészetre.

Irodalom az ideológia szorításában

A második világháború után jelentkező jugoszláviai/vajdasági magyar 
írónemzedéknek, de az újból megszólaló „öregeknek” is, 1945-ben már 
merőben új társadalmi-politikai viszonyok között kellett tevékenykedniük, 
meg kellett találniuk az új társadalmi rendszer által megkövetelt „új hangot”,
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amely nyelvezetében és témaválasztásban is a múlt tagadása volt. A mozgósí
tó, munkára serkentő, tömör eszmei-politikai mondanivalót hordozó „népi” 
líra és próza többéves „szocrealista” időszaka következett (ebből adódóan az 
irodalmi dilettantizmus felvirágzásának kora is), amelyben - kevés kivétellel 
- az új rendszer dicsőítése, „irodalmi” kiszolgálása volt az egyik legfontosabb 
lapszerkesztési elv, az irodalompolitika helyességének egyik legfőbb mércéje 
pedig a munkás-paraszt témák osztályjellegű megközelítése.

Ez az új rendszer által támasztott kényszer kezdettől fogva ránehezedett 
a médiákra, így az Ifjúság Szava szerkesztőségére is. Szűk (szellemi) moz
gástérben, nehéz anyagi körülmények közepette kellett megfelelni a politikai 
elvárásoknak. Azok pedig különösen az ifjúság felé voltak nagyok. Hiszen a 
föderatív alapon felépített új népköztársaság kommunista vezetése, Titóval 
az élen, a felszabadulás utáni újjáépítésben éppen az ifjúságra számított leg
inkább. Az események pedig sorjáztak. Miután 1944 őszén a Népfelszabadító 
Hadsereg egységei a szovjet hadsereggel együtt felszabadították az országot, 
1945. november 29-én a nemzetgyűlés eltörölte a királyságot, és kimondta a 
Jugoszláv Szövetségi Köztársaság megalakítását.480 Brindza Károly ezt egyik 
írásában így magyarázza: „A régi államapparátust eltakarítottuk, helyébe 
kiépítettük néphatóságainkat. Megvalósítottuk egyik alapvető célkitűzésein
ket, népeink testvériségét, egyenjogúságát, megalakultak népköztársaságaink 
kormányai. Szabad sajtót és iskolát adtunk minden nemzetiségnek.”481 Az új 
állam pedig - korabeli megfogalmazás szerint - „a munkások, parasztok, a 
népi értelmiség és a többi dolgozó középréteg, egyszóval a dolgozó nép sza
bad demokratikus állama”482 volt.

1948 júniusában kiéleződtek, sőt csaknem teljesen megszakadtak a politi
kai és gazdasági kapcsolatok Jugoszlávia és a Szovjetunió (valamint a szovjet 
blokkhoz tartozó országok) között, a Kommunista és Munkáspártok Tájékoz
tató Irodájának határozata kapcsán.483 Néhány éven át kemény sajtóháború 
folyt, amelyből az Ifjúság Szava is kivette a részét.484 A kapcsolatok fokozatos 
rendezésére csak évekkel később, 1953-ban került sor.485

1945-ben - még az induláskor - az Ifjúság Szavának is le kellett számol
nia a múlttal, és tanúbizonyságát adnia, hogy szakított minden régi, reakciós 
elemmel. Első számától kezdve három magyar írót kezelt kiemelten, valósá

480 Jugoszlávia = Új Magyar Lexikon. III. G-J. Ötödik, változatlan kiadás. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1962, 532-533.

481 Brindza Károly: Dolgozóké a föld = Népnaptár. Magyar Szó, Újvidék, 1947,47.
482 Olajos Mihály: A hatalom a népé = Népnaptár. Magyar Szó, Újvidék, 1947, 40-45.
483 Anonim: Túlóra és akkordmunka a testvériség szolgálatában = Magyar Szó, 1945. okt. 11.
484 Anonim: Szégyenteljes mesterkedés ez Virgil Trofim = Ifjúság Szava, 1948. jul. 31.; 

Hogyan érvelnek a magyar lapok = Ifjúság Szava, 1949. júl. 16..; Horthy, Andrássy, Gömbös 
szelleme - és a Tájékoztató Iroda = Ifjúság Szava, 1949. máj. 7.; Tiltakozásunk = Ifjúság Sza
va, 1950. jún. 10., stb.

485 Uo.
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gos kultuszt teremtve a lapban: mindenekelőtt Petőfi Sándort486, majd József 
Attilát487 és Ady Endrét.488 Mindhárom forradalmi jellege, szabadságszeretete 
miatt kapott kiemelt helyet a lapban, pontosabban azért, mert munkásságuk 
a második világháborút követő években megfelelő üzenetet továbbíthatott a 
vajdasági magyar fiataloknak, az Ifjúság Szava olvasóinak. A lap 1951. már
cius 17-étől489 Ifjúságra változtatta a címét, jelezve, lezárult egy korszak, s 
hogy immár a kibontakozás és önálló fejlődés útjára lépett.

Míg az előző időszak (1945-1951) a fennmaradásért való küzdelem, a 
megkapaszkodás időszaka volt, amikor a lap szerkesztőinek és munkatár
sainak igyekezete elsősorban arra irányult, hogy maradéktalanul teljesítsék 
a párt és az ország akkori vezetőségének célkitűzéseit, s az irodalom csak 
„színesítette a lapot”, e második korszakban (1951-1961) a lap már kezdte 
kinőni közlönyszerűségét. Elvetették „a szovjet kaptafákat”, s ezzel lezárult 
a lap életében (de a jugoszláviai magyar irodalomban is) a dogmatikus iro
dalomszemlélet meg a szólamköltészet időszaka, amelynek végén, mint B. 
Szabó György írta, a tartalom „kizárólagos” uralmát a „formaforradalom” 
követte.490 Új nevek, új tartalmak jellemezték ezt a korszakot, amely többek 
között az úgynevezett 1950-es írónemzedék kibontakozásának meg egy új, 
modern, fiatal írógárda felállásának az időszaka volt, amelyben egy jeles 
újságírógárda is felneveledett.

A lap arculatának folyamatos változása, nyitottsága és sokfelé tájolódása 
1951 és 1961 között voltaképpen egybeesett Jugoszlávia eszmei-politikai és 
gazdasági átalakulásával, mondhatnánk jórészt az feltételezte.

A szovjet pártideológiától való szabadulást mindenekelőtt a lap sokszí
nűsége, új rovatai és „nyugatias” (illusztrált) külleme jelezte, tartalmi szem
pontból pedig az érzékeny(ebb) irodalmi és társadalmi témák felvetése, min
denekelőtt az irodalmi viták fellángolása jelentette.

Ez a tízéves időszak (1951-1961) a külpolitikai történések tekintetében 
is mozgalmas korszak volt, főképpen a Tájékoztató Iroda országaival való 
kapcsolat rendezését, valamint a külföld felé nyitást eredményezte. Ennek 
fontos mérföldköve volt, hogy Jugoszlávia 1951-ben katonai jellegű meg
állapodást kötött az USA-val, 1952-ben pedig gazdasági együttműködési 
egyezményt.491 1953-54-ben Jugoszlávia Görögországgal és Törökországgal 
együtt megalakította az Észak-atlanti Szövetséghez kapcsolódó Balkán pak
tumot.492 1953-tól egyébként beindult a Szovjetunió és Jugoszlávia államközi

486 Petőfi Sándor: Ifjúság = Ijjúság Szava, 1945. jún. 7.
487 József Attila: Curriculum vitae = Ifjúság Szavay 1945. nov. 10.
488 Ady Endre: Értől az óceánig = Ijjúság Szava, 1947. nov. 29.
489 Ez volt 288. száma.
490 B. Szabó György: Irodalmunkról - 1951-ben. = Híd, 1951/10-11, 625-633.
491 Jugoszlávia =  Űj Magyar Lexikon. III. G-J. Ötödik, változatlan kiadás. Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1962, 532-533.
492 Uo.
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kapcsolatának normalizálása, amelynek egyik fontos ténye 1955 májusában 
a Hruscsov-Tito-találkozó volt a Brioni-szigeteken, valamint 1956 júniusá
ban Tito moszkvai látogatása.

1954 őszén a londoni egyezménnyel lezárult a trieszti válság493, majd 
1956 folyamán Jugoszlávia normalizálta kapcsolatait a szocialista tábor más 
országaival is.494 Ettől kezdődően indulhatott el egy mindinkább kibonta
kozó gazdasági, kulturális és külpolitikai együttműködés a környező orszá
gokkal.495 Ez jelezte egyben Jugoszlávia kulturális/irodalmi kitárulkozását is.

Az ország bel- és külpolitikájának ilyen jellegű irányváltása eredményez
hette, hogy már 1950-51-ben változás állt be a jugoszláv irodalmi életben is, 
fontos szemléletváltásra került sor, amelyet haladó, antidogmatikus irodal
mi megmozdulások jellemeztek, s amelyek homlokegyenest szembehelyez
kedtek a szocialista realizmussal, a művészetben és esztétikában tapasztal
ható dogamatizmussal. Az irodalmi összejöveteleken megkezdődtek a viták 
a (hazai és külföldi) modern irodalmi alkotások megjelentetéséről, az írói és 
művészi alkotószabadságról.

1952 nyarán Kopeczky László, a vajdasági magyar könyvkiadást bírálva 
hangsúlyozta, hogy ha már hazai művekből nem lenne elég kiadnivaló, „ott 
van az egyetemes magyar irodalomban elhanyagolt művek hosszú sora, vagy 
a világirodalom számos legújabb műve. Fordítsák le a legjobbakat. Ha nem 
változtatunk a helyzeten, igen hamar elmaradunk egy évszázadot, s legjobb 
esetben csak a keresztrejtvényekből értesülünk egy-egy újabb nagy íróról.”496

Major Nándor szomorú tényként könyvelte el egyik oknyomozó írásában
1953-ban, hogy a vajdasági magyar könyvtárakban „a legmodernebb köny
vek is háború előttiek”.497 Elgondolkodtató volt 1953-ban az a felismerés is, 
hogy „mintegy tizenöt éve semmiféle kapcsolatunk nincs a világirodalom 
termékeivel”.498 Maga a felismerés azonban nem volt elegendő a változtatás
hoz, ahhoz társadalmi konszenzusra volt szükség, amely 1953 decemberé
ben meg is született.499 Dobrica Cosic fogalmazta meg felszólalásában a jugo
szláv pártkongresszuson.500 Mint hangsúlyozta, „ma a művelődés eszközei 
minden határt leromboltak. Ma a kultúra nem kér útlevelet és ma a kultú
ra nem ismer vámhivatalt. Semmilyen elhatárolás sem akadályozhatja meg

493 Anonim: Megjegyzés = Ijjúság Szava, 1954. okt. 8.
494 Jugoszlávia = Új Magyar Lexikon. III. G-J. Ötödik, változatlan kiadás. Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1962, 532-533.
495 Uo.
496 Anonim: Párperces beszélgetés Kopeczky Lászlóval = Ijjúság, 1952. júl. 17.
497 Major Nándor: Könyvtárak és az olvasók = Ijjúság, 1953. dec. 25.
498 Uo.
499 Anonim: A maradiság a legfőbb ellenségünk. Dobrica Cosic felszólalása a kongresszu

son = Ifjúság, 1953. dec. 18.
500 Uo.
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ma azt, hogy az emberek megtudják, mi történik, mi épül és mit gondolnak 
ma az emberek világszerte. Ma a legveszélyesebb jelenség a maradiasság.501

Egy évvel később, 1954 decemberében a Jugoszláv írószövetség plénu- 
mán, amelyen a realizmus és a modernizmus kérdése volt napirenden, már 
konkrétabb formában fogalmazódott meg az irodalom nyitásának szüksé
gessége és legitimitása.502 Ennek a plénumnak éppen az volt a legnagyobb 
eredménye, hogy tisztázta a modernizmus létjogosultságát.503 Az egyik fon
tos felismerés: „Nem lehet csak tagadni az egész környező világot és annak 
vívmányait, mintha mi egy külön világban élnénk.”504 Ez után az „irodalmi 
konszenzus” után már nem volt akadálya az „irodalmi kitárulkozásnak”.

Politika és könyvkiadás

A Tájékoztató Irodával való szakítás után, 1948-tól 1953-ig hazánk elszi
geteltségben volt, és a környező, szovjetbarát országokkal határvillongásokkal 
tarkított hidegháborús viszonyban állt, így Magyarországgal is. A kíméletlen 
sajtóháború, a politikai propaganda és ellenpropaganda, valamint a különféle 
kémbotrányok és kirakatperek ideje és hangulata semmiképpen sem kedve
zett a magyarországi irodalomra való odafigyelésnek, s ez az Ifjúság irodal
mi rovatában is tetten érhető. A lap újságírója 1953 őszén is csak azt írhatta 
le, hogy „zsarnoki társadalomban nem lehetnek egészséges irodalmi viszo
nyok”.505 A magyar írókkal és irodalommal kapcsolatos cikkek 1953 végéig, 
kevés kivétellel, nem a korrekt méltatást és az irodalmi értékek csillogtatását 
jelentették, hanem az erős, politikai töltésű propagandák, amely „a szovjet 
szuronyok által feltámogatott magyar »demokrácia« ellen irányult.”506

A politikai elszigetelődés szükségszerűen kihatott a könyvkiadásra is. 
Csáky S. Piroska írja, hogy „1948 után megszűnt a könyvbehozatal Magyar- 
országról, a régi kiadásokat pedig már nem lehetett beszerezni”507, ami azt 
eredményezte, hogy itt kellett megjelentetni a klasszikus magyar írók, köl
tők (Arany János, Fazekas Mihály, Tömörkény István, Petőfi Sándor, József 
Attila, Ady Endre és mások) műveit.508 Az 1951 és 1954 közötti időszak a

501 Uo.
502 [Bálint István]: Az írószövetségplénuma a beszámolók tükrében. Realizmus és modern

izmus = Ifjúság, 1954. dec. 10.
503 Uo.
504 Uo.
505 Hevesi Gábor: Kétféle emigráció. Jegyzetek a mai magyar helyzetről és irodalomról 

= Ifjúság,, 1953. nov. 27.
506 Beder István: Veres Péter útja = Ifjúság, 1953. febr. 27.
507 Csáky S. Piroska: A jugoszláviai magyar könyv 1945-1970. Fórum Könyvkiadó, Újvi

dék, 1973, 14.
508 Uo.
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jugoszláviai/vajdasági magyar könyvkiadásban „az irodalom kibontakozá
sának” kora volt.509

Kosztolányi irodalmi opusának megítélése, amint azt S. Gordán Klára 
írja Kosztolányi vajdasági kultuszát összefoglaló kötetében, Magyarorszá
gon sem volt egyértelmű az 1950-es években.510 Pomogáts Bélára hivatkozva 
állítja, hogy „egy időre, úgy tetszett, elcsitultak a Kosztolányi-életmű körül 
felcsappanó hullámok, de csak egy időre, hogy azután az ötvenes években 
klasszikus költőnk ismét a kitagadottak, a megbélyegzettek közé kerüljön, s 
egyre-másra jelenjenek meg róla az értetlen, félremagyarázó, elutasító cik
kek, nyilatkozatok”.511 Kosztolányiban akkor a „dekadens polgári érzések 
költőjét” látták.512

Jugoszláviában sem volt sokkal jobb a helyzet Kosztolányi értelmezése 
kapcsán a 20. század ötvenes éveiben. Gordán szerint mindez „közrejátszott 
abban, hogy a vajdasági irodalmárok ebben az időszakban még nem akar
tak/mertek foglalkozni Kosztolányival”.513 Egyszerűen „alkalmatlan” költő 
volt, s néhány évnek kellett eltelnie, amíg megváltozott az irodalom(politika) 
hozzáállása.

1954-től a politikai viszonyok rendeződésével a magyar irodalomról és 
írókról szóló írások száma is valamelyest megnövekedett. így Gelléri Andor 
Endréről két megemlékezést is olvashatunk514, egy részletet az Egy önérzet 
története című önéletrajzi regényéből515 meg a Villám és esti tűz című elbeszé
lését.516 Ugyancsak két írás méltatta Kaffka Margit életművét517 meg Radnóti 
Miklós munkásságát518, egy-egy pedig Márai Sándort519, Móra Ferencet520, 
Kosztolányi Dezsőt521, Nagy Lajost522, Révész Bélát523, Bálint Györgyöt524,

509 Uo. 12.
510 Gordán, S. Klára: Desiré. Kosztolányi kultusza a Vajdaságban. Életjel, Szabadka, 2010.
511 Uo.
512 Uo.
513 Uo.
514 Anonim: Gelléri Andor Endre = Ifjúság, 1954. máj. 28., 5., Anonim: Gelléri Andor 

Endre = Ifjúság, 1955. febr. 4.
515 Gelléri Andor Endre: Apám. Részlet az Egy önérzet története című regényéből = 

Ifjúság, 1958. jan. 1.
516 Gelléri Andor Endre: Villám és esti tűz = Ifjúság, 1961. okt. 12.
517 T. L.: Asszonyíró asszonyregénye =  Ifjúság, 1954. aug. 27., 4.; Hatvány Lajos: Kaffka 

Margit halálakor = Ifjúság, 1961. jan. 26.
518 b.: Radnóti Miklós 1909-1944 = Ifjúság, 1955. márc. 5., 9.; Major Nándor: Ő is megjárta 

a poklot = Ifjúság, 1956. márc. 10.
519 Bálint István: Két Márai-regény kapcsán = Ifjúság, 1954. jan. 8.
520 T. L.: Csillagok hol-nem-volt ország egéről = Ifjúság, 1954. máj. 28.
521 T. L.: Pacsirta. Kosztolányi Dezső regénye = Ifjúság, 1955. jan. 21.
522 Sárosi Károly: Nagy Lajos = Ifjúság, 1955. szept. 25.
523 Sárosi Károly: Révész Béla = Ifjúság, 1955. okt. 15.
524 Anonim: Bálint György = Ifjúság, 1955. nov. 12.
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Berzsenyi Dánielt525 és Babits Mihályt.526 Ott találjuk még Mikszáth Kál
mán egyik elbeszélését527, Örkény István egyik novelláját528, egy budapesti 
versantológia méltatását529, Illés Endre rövid életrajzát meg Legenda Lőcsén 
című elbeszélését530, valamint Gárdonyi Géza A bor legendája című versét.531

Könyvkiadásunkban 1954-ben jelent meg az első, második világháború 
utáni Kosztolányi-regény, a Pacsirta.532 Herceg János írt hozzá eligazító elő
szót. A 2500 példányban közreadott munkát, az újvidéki Testvériség-Egy
ség Könyvkiadó Vállalat kiadványát Oláh Sándor illusztrálta.533 A róla szóló 
kritika Tornán László tollából egyúttal az első 1945 utáni jeladás Kosztolá
nyiról az Ifjúságban.

Kosztolányi és a „leegyszerűsített modernizmus”

Tornán meleg hangú, lelkes, háromhasábos könyvbemutatójában534 min
denekelőtt az író alakját idézi: „Ismert arcképét látom magam előtt: mély- 
ráncú homlokát csintalanul félig eltakaró rövid haj, felhúzott szemöldök, 
bizalmatlan, kissé gúnyos szempár, széles, fintorra kész orr, félrehúzott, fáj
dalmas mosolyú, puha száj, fehér keménygallér, pillangó-nyakkendő.”535 
Megszokott polgári küllemében és méltóságában idézi föl Kosztolányit, min
den ideológiától mentesen. Műveit, írói pályáját értékelve, Tornán így fogal
maz: „A Szegény kisgyermek panaszai, Őszi koncert, Zászló, Síppal, dobbal, 
nádihegedűvel halhatatlan költője. És költője regényeinek is, az Édes Anná
nak, Nérónak, Rossz Orvosnak, Pacsirtának. Igen, költő volt akkor is, amikor 
prózát alkotott; egy magyar essaysta írta ezzel kapcsolatban: »Azt, hogy köl
tő, verseiből tudtam meg; azt, hogy nagy költő, regényei bizonyították be.« 
Kosztolányi volt egyébként az, aki először hozta közel hozzánk a modern 
költészetet 1914-ben megjelent antológiájával. Sajnos, eddig még nem mér
ték fel a modern magyar irodalomnak ezt az óriását.”536

525 1.: Berzsenyi =  Ifiúság, 1956. máj. 19
526 -n -ó: Babits Mihály = Ifiúság, 1956. aug. 4
527 Mikszáth Kálmán: Megkonfundált kísértetek = Ifiúság, 1951. jún. 16.
528 Örkény István: A szenvedésről Örkény István Ezüst pisztráng című kötetéből =  Ifiúság, 

1958. márc. 13.
529 Fehér Ferenc: 15 fiatal költő 105 verse. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1957 = 

Ifiúság, 1958. máj. 1.
530 Illés Endre: Legenda Lőcsén = Ifiúság, 1959. jún. 11.
531 Gárdonyi Géza: A bor legendája = Ifiúság, 1958. márc. 20.
532 Csáky S. Piroska: A jugoszláviai magyar könyv 1945-1970. Fórum Könyvkiadó, Újvi

dék, 1973.
533 Uo.
534 Tornán László: Pacsirta. Kosztolányi Dezső regénye = Ifiúság, 1955. jan. 21.
535 Uo.
536 Uo.
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A Pacsirta hangulatát Tornán A szegény kis gyermek panaszai, valamint 
A húgomat a bánat eljegyezte című vershangulatával rokonította, mondván, 
hogy megítélése szerint „igazi művészi alkotás, kellemes olvasmány, csendes 
könyv és tele van igazsággal. [...] A modern magyar irodalomban Koszto
lányi kétségtelenül kivételes helyet foglal el. Pacsirta című regényében meg
csillogtatta ábrázolótehetségének, stílusának jó tulajdonságait. Ez a három 
évtizedes mű minden vonásával a modern regény benyomását kelti. Kosz
tolányi nem riad vissza a kusza álmok, az önkívület és tudattalan pillanatok 
bemutatásától sem, s ebben a modern regényírás mestereinek színvonalát éri 
el. [...] Néha megdöbbenünk, milyen kegyetlen hűséggel mondja el Kosz
tolányi Sárszeg napjait, embereinek vergődését, kilátástalanságát. Az egész 
regényen az összeomlás messzi, de egyre közeledő viharának előreküldött 
szomorú, szürke pora ül.”537

Nem sokkal Tornán kritikájának megjelenése után, a Híd márciusi számá
ban, Modernizmus mint leegyszerűsítés címmel Bálint István közölt merőben 
ellentétes, ideológiától túlfűtött méltatást a Pacsirtáról.538 Megítélése szerint 
a regény „a nyárspolgári életformába süllyedt ember utolsó kitörési kísérle
tét adja”.539 Szerinte az irodalomnak el kell jutnia addig a felismerésig, hogy 
„értelmetlen a kapitalizmus életformája, és ennek az irodalomnak a közve
títésével juthatunk mi el annak felismeréséig, hogy a szocializmus nemcsak 
anyagi kérdés, hanem elsősorban lelki probléma: az emberiség nagy válsá
gának egyetlen lehetséges kiútja. [...] Kosztolányi megkísérelte Magyaror
szágra átültetni a modern nyugati irodalmat s ezért ez a regénye is megle
hetősen modern regénynek hat. Emögött azonban nagy megalkuvás rejlik. 
Nála ez a modernizmus az igazi problémák megkerülését jelenti. [... ] Nála 
ez a modern irodalom nem lesz harc a kapitalista világ elembertelenedése 
ellen, mint Nyugaton, hanem menekülés a lényegesebb, igazibb problémák 
elől. [...] Még azokban a problémákban, amelyeket meglát, sem fedezi fel 
a lényeget, hanem e helyett az egészet a freudi pszichoanalízis kaptafájára 
akarja húzni. Ez a regénye is modern regénynek hat, de a fenti értelemben 
kétszeres leegyszerűsítést tartalmaz. [...] Van ennek a regénynek mélyebb 
mondanivalója is - a kicsinyes nyárspolgári élet egész tragédiáját adja.”540

Bálint a munkásosztály szemszögéből, a szocialista-kommunista ideoló
gia prizmáján keresztül szemléli Kosztolányit és regényét, s - bár elismeri, 
hogy „regénye mégis érdekes olvasmány” - felrója neki, hogy „nem igazán 
mély”, hogy „a regény értékei nem tudják velünk elfeledtetni, hogy Koszto
lányinál ez a problematika elfordulást jelent az igazi problémáktól, megalku
vást [...] s még ebben a problematikában sem tud megszabadulni a polgári, 
a magyar társadalom uralkodó osztályainak megalkuvását vállaló író leegy

537 Uo.
538 B-t [Bálint István]: Modernizmus mint leegyszerűsítés = Híd, 1955/3., 639-640.
539 Uo.
540 Uo.
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szerűsítésétől, megalkuvásától. [... ] Felszínességének egyik legfőbb oka az, 
hogy mindenképpen, sőt kétszeresen is megáll a félúton”.541

A „műfordítóvá lágyított” író

A Pacsirta megjelentetése 1954-ben még nem jelentette magától értető
dően Kosztolányi „irodalmi rehabilitálását”. A Híd kritikája nyomán láthat
tuk, mennyire nehéz volt a polgári írónak (ismét) utat törnie a szocializmust 
építő Jugoszlávia kisebbségi magyar irodalmi életében. Noha Tornán László 
könyvkritikája arra engedne következtetni, hogy 1955-től immár szabad volt 
az út a Kosztolányi-művek befogadása előtt, a „polgári dekadencia költője” 
az Ifjúságban mégis évekig, egészen 1961-ig542 csak „műfordítóvá lágyított” 
író volt: Rainer Maria Rilke543, Henricus Stephanus Sedlmayer544 és Filippo 
Tomaso Marinetti545 verseinek magyar nyelvű tolmácsolója. Hosszú évekbe 
telt, mire megváltozhatott az irodalmi közhangulat a politika szorításában, 
mire a jugoszláviai/vajdasági magyar olvasók birtokba vehették, magukévá 
tehették Kosztolányi művészetének értékeit. Azokat az értékeket és élménye
ket, amelyeket annak idején Szabadkáról vitt magával útravalónak a hírnév 
felé vezető úton.

(2015)

541 Uo.
542 Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai =  Ifjúság, 1961. okt. 5.
543 Rainer Maria Rilke: Ádám. Ford. Kosztolányi Dezső = Ifjúság, 1956. máj. 26.; Éva. Ford. 

Kosztolányi Dezső = Ijjúság, 1956. máj. 26.; Szerelmi dal. Ford. Kosztolányi Dezső = Ijjúság, 
1956.máj. 26.; Or feus-szonett. Ford. Kosztolányi Dezső = Ifjúság, 1956. máj. 26.; Meghalni. 
Ford. Kosztolányi Dezső = Ijjúság, 1956. máj. 26.; Leányszöktetés. Ford. Kosztolányi Dezső 
= Ifúság, 1956. máj. 26.; Végzetes órán. Ford. Kosztolányi Dezső = Ifjúság, 1956. máj. 26.; Nő, 
aki megvakul. Ford. Kosztolányi Dezső =  Ijjúság, 1956. máj. 26.

544 Henricus Stephanus Sedlmayer: Öreg tanáromhoz. Ford. Kosztolányi Dezső = Ifúság, 
1961. okt. 5.

545 Filippo Tomaso Marinetti: Óda a verseny-automobilhoz. Ford. Kosztolányi Dezső 
= Ifúság, 1959. márc. 5.
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III.
író k  és k a pc so la t o k





TARKÓ JÁNOSRÓL ÉS A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR 
IRODALOM „ELSŐ” REGÉNYÉRŐL

Csaknem egy évszázad múltán is akadnak meglepetések a jugoszláviai/ 
vajdasági magyar irodalom történetében, ami arra utal, hogy e tekintélyes 
idő sem volt elegendő ahhoz, hogy maradéktalanul számba vegyük kisebb
ségi irodalmunk alkotásait. Mindenképpen ezek közé az „elsikkadt” irodal
mi alkotások közé tartozik Tarkó János Amíg a nagy vihar tombolt... (1919) 
című kötete, amelyet - minthogy bibliográfiánkból és irodalmi lexikonunk
ból is kimaradt - mindmáig irodalomtörténetünk sem méltatott. Pedig jugo
szláviai magyar irodalmunk (lehetséges) első kötetéről van voltaképpen szó, 
minden kétséget kizáróan első regényéről, amelynek valamiképpen vízvá
lasztó szerepe is volt, hiszen a Nagy Háború irodalmi feldolgozásával stílu
sosan lezárt egy korábbi irodalmi korszakot, és elindított egy újat. A Nagy 
Háború centenáriuma jó alkalom arra, hogy ismét birtokba vegyük ezt az 
ismeretlen irodalmi művet, amely mindenképpen módosítja az irodalmunk 
kezdeteiről alkotott összképet, s lehetőség, hogy szerzőjének nevét is meg
mentsük a feledéstől.

Egyre több tény mutat arra, hogy az irodalomtörténeti korszakolások 
hagyománya a 21. század elején átértelmezésre szorul. Mindenképpen igény 
mutatkozik a (korábban meghúzott és évekig, évtizedekig fegyelmezetten tisz
teletben tartott) irodalmi korszakok közötti átjárhatóság határainak lebon
tására és újraalkotására. Ez nemcsak a kor követelményeként jelentkezik, 
hanem egyszerűen az irodalom jellegéből adódik.

A jugoszláviai magyar irodalom kezdeteinek vonatkozásában már az 
eddigiek során is megmutatkozott, hogy az 1918-as korszakhatár (azaz pon
tosabban 1918. december 1. - az SZHSZ Királyság megalakulása) csak for
mális, hiszen egy új államalakulat létrejöttének történelmi dátuma, amely 
sémiképpen sem esik egybe a jugoszláviai magyar irodalom születésével, 
amelyet természetszerűen az irodalom belső törvényszerűségei formáltak, 
alakítottak. Ez már eleve kettősséget eredményezett: egy bibliográfiai és egy 
irodalomtörténeti megközelítést. A bibliográfiai megközelítés (könyvek, kiad
ványok feldolgozásáról lévén szó) szigorúan betartotta az 1918-as dátumot, s 
attól kezdődően vette számba, jegyezte és dolgozta fel kisebbségi irodalmunk
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alkotásait, noha teljesen világos volt, „hogy az 1918-as év csak részben jelzi 
az új korszakot”.546 Az 1918-ban megjelentetett köteteket még nemigen lehet 
besorolni „az újonnan születendő vajdasági magyar irodalom kiemelkedő 
alkotásai közé (mivel valószínűleg előbb keletkeztek)”.547 Szellemi/irodalmi 
életünk kialakulása időt követelt: időre volt szükség az irodalmi „vajdasági- 
asság” megmutatkozására, kialakulására. Mint Bori Imre fogalmazott, „az 
irodalmi élet ugyan nyomban az események után jelt adott magáról, de az 
öneszmélés folyamata éveken át tartott”.548 Az 1918-as korszakhatár meg
tévesztő voltára Hornyik Miklós is utalt, mondván, hogy „kevéssé látszik 
valószínűnek, hogy kisebbségi irodalmunk eszmeileg és művészileg is nap
rakészen: 1918 novemberében-decemberében született volna meg. [...] Más 
szóval: 1918 történelmi, de nem irodalmi korhatár is egyben”.549 Valahon
nan azonban el kellett indulni, s éppen e kezdeti (irodalmi) kiindulópont 
meghatározása vonatkozásában térnek el a vélemények. Csáky S. Piroska a 
könyvkiadásunk tükrében megmutatkozott „indulást” 1919-re teszi, mond
ván, hogy ha a korábbit nem is, de az 1919-ben kiadott műveket már min
denképpen a vajdasági magyar irodalom alkotásai közé kell sorolnunk.550 
Bori Imre többek között a nagybecskereki Renaissance-1 (1920), Fáklyát 
(1922) és az újvidéki Utat (1922) jelölte meg „irodalmunk első önálló szív
dobbanásaiként”.551 Ugyanakkor Hornyik Miklós azon a véleményen volt, 
hogy „nem is az újvidéki Út vagy az eszéki Új Élet volt a vajdasági magyar 
irodalom elindítója, hanem a Bazsalikom , a Kéve, a Vajdasági írás, az elkö
telezettségnek ezek az orgánumai”.552

Lehetne tovább is bonyolítani e témakört, érvek és ellenérvek felsorakoz
tatásával, de a téma vonatkozásában fontos visszatérnünk a vajdasági magyar 
könyvkiadás kezdeteihez, az első megjelentetett munkákhoz. Csáky S. Piros
kának - aki többévi kutatás után adta közre a vajdasági magyar könyvek 
bibliográfiáját, azaz az 1918 és 1941 közötti vajdasági magyar könyvtermés 
több mint négyszáz tételét - a többi között azt a fogas kérdést is meg kellett 
válaszolnia, hogy melyik is volt az 1918 utáni első magyar könyv, vagy még 
pontosabban: melyik volt a születendő vajdasági magyar irodalom első köte

546 Csáky S. Piroska: Vajdasági magyar könyvek 1918-1941. Fórum Könyvkiadó, Újvi
dék, 1988, 16.

547 Uo. 18.
548 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Fórum Könyvkiadó-Zavod za 

izdavanje udzbenika i nastavna sredstva, Újvidék, 1998, 69.
549 Hornyik Miklós: Határsértés. Válogatott és új írások 1965-2001. Ister, Budapest, 

2002,133-134.
550 Csáky S. Piroska: Vajdasági magyar könyvek 1918-1941. Fórum Könyvkiadó, Újvi

dék, 1988,18.
551 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Fórum Könyvkiadó-Zavod za 

izdavanje udzbenika i nastavna sredstva, Újvidék, 1998, 70.
552 Flornyik Miklós: Határsértés. Válogatott és új írások 1965-2001. Ister, Budapest, 

2002,135.
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te. Le is szűkítette a választást az 1919-ben megjelentetett mindössze néhány 
címszóra, amelyek közül a továbbiakban - pusztán a megjelenésüket véve 
alapul - kettőt emel ki lehetséges „első” kötetként. Boschán Sándor A cigány
asszony című 27 oldalas versfüzetét meg Borsodi Lajos Fenségei mű művét.553 
Megállapítása szerint e két mű közül lehetett az egyik „az első irodalmi alko
tás, amely 1918 után jött létre Vajdaságban”.554 Természetesen, mint bibliog
ráfiájának bevezetőjében írta, ő nem mérlegelte a kötetek irodalmi értékeit, 
hanem pusztán megjelenésüket vette alapul.555

Úgy tűnik, hogy Csáky S. Piroska csak felvetette a problémát, de a pontos 
válasz mindmáig várat magára. Pedig a vajdasági magyar irodalom „első” 
alkotásának kérdése nemcsak bibliográfiai, hanem irodalomtörténeti szem
pontból is fontos tény. Annál is inkább, ha kiderül: a vajdasági magyar iro
dalom 1918 utáni, első alkotása egy mindeddig ismeretlen író ismeretlen 
műve volt! Sőt, nem is füzetszerű irodalmi próbálkozás, hanem egy közel 
160 oldalas regény. Nevezetesen Tarkó János nagybecskereki tanító Amiga 
nagy vihar tombolt... című könyve.556 Ezek szerint talán őt tekinthetjük a 
vajdasági magyar irodalom első „jeladójának”.557

A tanító és író

Tarkó János 1905-ben került Nagybecskerekre, a Központi Állami Elemi 
Iskola tanítójaként.558 A magyar irodalomtörténet három Tarkót ismer: Lajost, 
Jenőt és Jánost.559 Tarkó Lajos a lugosi Népoktatás munkatársa volt, Tarkó 
Jenő a Nyugatmagyarországi Híradóban közölte verseit, tárcáit a Világban 
és a Pesti Hírlapban, Tarkó János pedig költeményeit és elbeszéléseit a Képes 
Családi Lapokban (1902/4) és a Pesti Hírlapban (1912/3) jelentette meg.560 
Nagyjából ennyit tudunk korábbi irodalmi működéséről.

Nagybecskerekre érkezése után Hasznos vakáció címmel közölt írást a 
Nagybecskereki Központi Állami Elemi Iskola Értesítőjében.561 Sokatmondó 
adat, hogy az említett tanintézetnek 1905 őszén 872 tanulója volt.562

553 Csáky S. Piroska: Vajdasági magyar könyvek 1918-1941. Fórum Könyvkiadó, Újvi
dék, 1988.

554 Uo. 18
555 Uo.
556 Tarkó János: Amíg a nagy vihar tombolt... Regény. Haász Testvérek, Nagybecskerek, 1919.
557 Németh Ferenc: Egy tanító bevonul az irodalomba. A vajdasági magyar irodalom 

„első” kötetéről = Magyar Szó, Kilátó, 2001. jan. 20.
558 Büchler Hugó: Nagybecskerek népoktatásának története. TMKE-Pleitz, Nagybecskerek, 

1914.
559 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Cédulatár. [18101, 18102, 18103] Forrás: 

http://gulyaspal.mtak.hu/ (2016. 02. 23.)
560 Uo.
561 Uo.
562 Anonim: A nagybecskereki állami iskolák kifejlesztése = Torontál, 1905. szept. 22.
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Vállalkozó szellemű pedagógusként gyorsan bekapcsolódott a megye- 
székhely közéletébe is: kollégájával, Büchler Hugóval megkísérelte felújí
tani a nagybecskereki Ifjúsági Egyesület munkáját, valamint két ízben, a 
Torontálvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület keretében, 1908-ban 
és 1910-ben analfabéta-tanfolyamot vezetett.563 E négy hónapos téli „magyar 
nyelvi ismétlő tanfolyamok” a népnevelés ügyét szolgálták, hiszen zömmel 
iskolába nem járó ifjak látogatták.564 A tanítók „a hallgatók elemi iskolai 
ismereteit fejlesztették, magyar nyelvi tudásukat gyarapították és erősítet
ték, azon kívül közhasznú, az életben szükséges tárgyakra oktatták őket”.565

Éppen Tarkó Nagybecskerekre érkeztét követően lendült fel számotte
vően a TMKE tevékenysége, amely felkarolta a nagybecskereki Torontáli 
Múzeum és Közkönyvtár ügyét, megszervezte a Nemzeti Szalon nagybecs
kereki és nagykikindai műkiállítását, megnyitotta az első nagybecskereki 
fiúkonviktust, kultúrestélyeket és irodalmi rendezvényeket szervezett orszá
gos nevű írók, művészek közreműködésével.566 Tanítónk e kibontakozó 
kultúrtevékenységben vállalt aktív szerepet, több kollégájával egyetemben.

A 20. század elején az ötszáz diákot számláló nagybecskereki Ipartanonciskolában 
is tanított (a 16 tanító egyikeként), ahol a közismereti tantárgyak előadója 
volt.567 1908-ban, amikor az iparos Tanoncotthonban dalkör alakult, Osztie 
Béla után annak egyik vezetője lett.568 1909 nyarán egy hosszabb, három
részes tanulmánya jelent meg a Torontóiban a Nagybecskereki Községi 
Ipartanonciskola történetéről.569

Az első világháború előtti években nemcsak a Torontóiban publikált, 
hanem más becskereki lapokban is.570 1920 után hagyhatta el Nagybecskere- 
ket, s feltételezésünk szerint Magyarországra költözött. 1922-ben az eszter
gomi népfőiskolái előadó-kiképző tanfolyam hallgatói között találjuk mint 
Örkényi tanítót.571 Azt követően a szakbibliográfiák tanúsága szerint 1929- 
ben Budapesten három tankönyv társszerzője volt, a Kalász-iskolakönyvek 
sorozatban (Magyar olvasó- és tankönyv az általános továbbképző és gazda

563 Büchler Hugó: Nagybecskerek népoktatásának története. TMKE-Pleitz, Nagybecskerek, 
1914.

564 Vinczehídy Ernő-Somfai János: Egy évi kultúrmunka. A Torontálvármegyei Magyar 
Közművelődési Egyesület évi jelentése 1907. évben végzett munkásságáról. Pleitz Fér. Pál, 
Nagybecskerek, 1908.

565 Uo. 6.
566 Negyedszázad 1885-1910. A Torontálvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület 

Emlékkönyve fönnállásának negyedszázados évfordulója alkalmából. Somfai János szerk. 
Torontálvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület, Nagybecskerek, Pleitz Fér. Pál. 1910.

567 Büchler Hugó: Nagybecskerek népoktatásának története. TMKE-Pleitz, Nagybecskerek, 1914.
568 Uo.
569 Tarkó János: A Nagybecskereki Községi Ipartanonciskola története (1880-1909) =  

Torontál, 1909. aug. 13., 14., 16. (I-III.)
570 Németh Ferenc: Egy tanító bevonul az irodalomba. A vajdasági magyar irodalom 

„első” kötetéről = Magyar Szó, Kilátó, 2001. jan. 20.
571 Anonim: Az esztergomi népfőiskolái előadókiképző tanfolyam = Esztergom, 1922. júl. 19.
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sági továbbképző leányiskolák II. és III. Osztálya számára - Bozsik Bélával 
és Tokay Józseffel együtt).

További sorsáról, munkásságáról nincsenek adataink.

A nagy vihar megélése

Tarkó János regénye 1919 februárjának második felében572 látott napvilá
got tízívnyi terjedelemben Nagybecskereken, a Haász testvérek nyomdájában, 
Kovács Gyula illusztrációival.573 Érdekessége, hogy tartalma is, megjelenésé
nek időpontja is szimbolikus: egy francia család életét mutatja be, amely egy 
barlangban kénytelen rejtőzködni mindaddig, amíg a föld felszínén „a nagy 
vihar”, illetve az első világháború átvonul. A húsz fejezetből álló regény cse
lekményével jelképesen is lezár egy történelmi korszakot mindössze néhány 
hónappal az első világháború befejezése után.574

A kötetről megjelent korabeli méltatás nem kevés jövőbelátással, nyo
matékosan hangsúlyozta a nem sokkal korábban befejezett első világhábo
rú tartós ihlető erejét, markánsnak mutatkozó irodalmi/művészeti témáját: 
„Már elmúlott a nagy vihar, tovavonult a szörnyű égzengés, kialudtak a világ 
minden sarkán felvillanó tüzek, de beszélni fognak erről a párját ritkító óriási 
háborúról évtizedekig. Emberöltők múlva, mikor pedig majd a szelíd mese 
karján vonul végig az unokák csodálkozó szeme előtt, ez a most még nyers, 
bemutatásra még nem kész filmdráma, melynek millió és millió szereplője, 
sok hírneves és temérdek névtelen hőse, intrikusa és statisztája most még itt 
jár közöttünk, évtizedek múlva is a borzalom szegődik majd a néző, a hall
gató társául. Sohasem lesz érdektelen, amit erről a nagy viharról mesélni fog 
az író, a festő, a tanító vagy a filmrendező. Ebből a hatalmas, talán soha el 
nem múló aktualitásból született meg a nagybecskereki könyvpiac legújabb 
terméke: Tarkó Jánosnak »Amíg a nagy vihar tombolt...« című regénye.”575

A szerző érthető módon nem választhatott regényének hazai helyszínt, 
hanem a cselekményt Franciaországba helyezte, fiktív helyre, egy francia szép- 
lélek, Colbert gróf birtokára. A gróf családja a kitörni készülő nagy katasztrófa 
és a bekövetkező borzalmak elől kétségbeesetten keresi a menekülés útjait. 
Ez pedig csaknem lehetetlennek tűnik, mert várható, hogy az egész világon 
nem lesz talpalatnyi hely, ahol a megriadt, békés ember biztonságban érez
heti majd magát. A véletlen folytán egy földalatti üreget fedez fel a gróf, s 
ez felvillantja a megoldást: a föld alá kell menekülnie családjával, hozzátar
tozóival egyetemben, ha el akarja kerülni a háborús borzalmakat. A tervet 
tett követte, s hónapokig folyt nagy erőbevetéssel az óvóhely előkészítése, 
felszerelése és álcázása. A háború kitörésekor már minden készen állt. Egy

572 Anonim: Tarkó János regénye: Amíg a nagy vihar tombolt... = Torontál, 1919. febr. 28.
573 Tarkó János: Amíg a nagy vihar tombolt... Regény. Haász Testvérek, Nagybecskerek, 1919.
574 Uo.
575 Anonim: Tarkó János regénye: Amiga nagy vihar tombolt... = Torontál, 1919. febr. 28.
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fiatal magyar mérnök és a gróf öreg háziorvosának segítségével, izgalmas, 
fáradságos munka után készen állt a földalatti tanya, felszerelve mindennel, 
amire egy kis társaságnak évekig szüksége lehetne.576

S jött a háború.
„Amiről egész Európa beszélt, amire az emberiség jobbik fele irtózattal 

gondolt, a pusztító vihar, a rettegett világháború megszületett. A szarajevói 
gyilkos golyó süvítve röpítette szét a rettegett gondolatot: a nagy leszámo
lást. [... ] Az Európát fenyegető veszély is nőttön-nőtt és július végén Princip 
golyóinak hatalmas válaszaként megdördültek a fegyverek s az emberek mil
lióit az őrület mámora szállta meg. Mint pusztító orkán száguldottá be a nagy 
orosz síkságot, végzetes háborúba döntve a nemzetek nagy többségét.”577

Irtózatos ágyúdörgés meg gránátok robbanása közepette vonultak le a 
család tagjai a biztonságot ígérő búvóhelyükre. Idilli élet következett, amelyet 
csak néha zavart meg egy-két szomorú nap: a nagy vihar szele, mely éppen 
a fejük felett nyargalt végig. A grófi család tagjai néhányszor nem tudtak 
ellenállni a kísértésnek, s fel-felrándultak a szétmarcangolt felvilágra, hogy 
lássák, tart-e még a világégés.578

Ott lenn pedig négy és fél éven át folyt a biztonságban levő kis társaság 
élete, amely önkéntes rabság volt ugyan, de a maga módján dinamikus is: 
keresztelő, szerelmi idill, eljegyzés és temetés is volt ott, öröm, boldogság és 
szomorúság váltotta egymást. Mígnem, a háború végeztével, a kis társaság 
ismét kijuthatott a felszínre.579

A korabeli kritika „egészséges, jól szárnyaló fantázia” produktumának tekin
tette Tarkó János regényét, „avatott tollal megírt színes munkának”, mondván, 
hogy „öntudatosan megkonstruált, szerves egész, frissen ható kedves történet”, 
amelynek „fő célja, hogy mindig érdekes, figyelmet lekötő mesét mondjon”.580 
A regény keretét bizarrnak tartották ugyan, de olyannak, amely „a jókora adag 
fantasztikum dacára sem távolodik el a valószínűségtől”, amelynek ügyes a mese
szövése, s könnyed a stílusa.581 Elismerésre méltó irodalmi munkát láttak benne.

Most, csaknem egy évszázad múltán, irodalmi kuriózumként hat Tar
kó János kötete, érdekes olvasmányként, amelyet (eddig) ismeretlen írónk 
ismeretlen regényeként olvashatunk. A vajdasági magyar irodalom első regé
nyeként, sőt: első háború regényeként. Már csak Tarkó hivatalos irodalmi 
„beiktatását” kellene elvégeznünk, meg - munkájának tükrében - a vajdasági 
magyar irodalom kezdeteiről alkotott kép árnyalását.

(2014)

576 Tarkó János: Amiga nagy vihar tombolt... Regény. Haász Testvérek, Nagybecskerek, 1919.
577 Uo. 45-46.
578 Uo.
579 Uo.
580 Anonim: Tarkó János regénye: Am iga nagy vihar tombolt... =  Torontói, 1919. febr. 28.
581 Uo.
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„DÉMONOK KÖZT”
Farkas Geiza társadalom-lélektani vizsgálódásairól

„A társadalomlélektan és a pszichoanalízis klasszikusai számára a 20. szá
zad egyszerre jelentette a kutatásra érdemes témák lelőhelyét, létezésük és 
tudományos működésük temporális közegét, valamint azt a szinte áttekinthe
tetlen akadálypályát, amely mindkét diszciplína művelését időről időre meg
nehezítette. Különösen Európának ezen középső tájékán, ahol a történelem, 
pontosabban az egyszer párthatározatokkal, másszor meg népirtással operáló 
politika oly gyakran billogozta ellenségeinek a tudattalan, a lelki fertőzések 
és együttes élmények kutatóit. S ahol mégis, dacára az említett gátló ténye
zőknek (vagy meglehet éppen azoknak hála) megannyi búvárlásra érdemes 
és máig tanulságos tudósi életmű keletkezett.”582 E helytálló és témánkra is 
vonatkozó megállapítást László Ferenc vetette papírra Erős Ferenc Trauma 
és történelem című tanulmánykötete kapcsán, s azért idézzük itt, mert meg
ítélésünk szerint Farkas Geiza társadalom-lélektani opusa is e „búvárlásra 
érdemes és máig tanulságos tudósi életművek” közé tartozik.

Farkas Geizát elsősorban íróként tartják számon a Vajdaságban, s úgy 
tűnik, tudománytörténeti jelentősége, főképpen szociológiai és társadalom- 
lélektani vizsgálódásai mindeddig háttérbe szorultak, elkerülték a kutatók 
figyelmét, s nem képezték behatóbb vizsgálódás tárgyát. Pedig szerteágazó 
irodalmi és tudományos munkásságán belül egy nem is oly elenyésző részt 
alkotnak lélektani/társadalom-lélektani munkái, kutatásai, amelyekben az 
egyén és társadalom viszonyát elemezte és értelmezte. S ami még fontosabb, 
e módszeres, egyéni meglátású társadalom-lélektani vizsgálódásaival úttö
rő szerepet vállalt a vajdasági tudománytörténetben. Valójában csak napja
inkban kezdjük újfent értékelni és megbecsülni lélektani szakdolgozatait, az 
egyén, csoport, tömeg és társadalom témakörében folytatott kutatásainak 
eredményeit, a „sokaság” társadalom-lélektani problémafelvetéseit, ame
lyekkel annak idején kora előtt járt.

582 László Ferenc: A büntetőszázad orvosai. Erős Ferenc: Trauma és történelem = Revizor 
- A Kritikai Portál. Forrás: http://revizoronline.com/hu/cikk/227/eros-ferenc-trauma- 
es-tortenelem/?search=l&txt_ssrc=er%C5%91s%20ferenc%20trauma%20%C3%A9s%20 
t%C3%B6rt%C3%A9nelem (2016. 02. 23.)
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Farkas Geiza nagyszerűsége abban rejlett, hogy az 1920-as, 30-as évek
ben két fontos diszciplína, a szociológia és a lélektan határmezsgyéjén alko
tott, mondhatnánk új érdeklődési körének vonzásában, amelyet még az első 
világháború idején bontakoztatott ki, s amelynek egyik fontos összegezése 
Az emberi csoportok lélektana (1916) című tanulmánya volt.583 E terjedelmes 
munkájában vizsgálta többek között a csoportlélektan jellemzőit, az én és a 
mi viszonyát, a közszellem fogalmát, az emberi csoportok történelmi kiala
kulását, fejlődésmenetét, az osztályharcokat és forradalmakat, a társadalmi 
osztályok szerepét a nemzet kialakulásában, a társadalmi csoportok életét, 
ideológiáit stb.584

Minden bizonnyal az első világháború tragikus eseményei hangolták át 
a szociológust a társadalom-lélektani vizsgálódásokra, melyeknek eredmé
nyeit a Huszadik Században és más tekintélyes folyóiratokban tette közzé.585 
Mint Bori Imre írja, miután az 1920-as években hazaemigrált, attól kezdődő
en szinte teljes egészében a lélektani kérdések kötötték le érdeklődését: „Az 
ember »démonai« kezdik érdekelni, amelyek a háborúba sodort emberekben 
oly egyértelműen megmutatták az erejüket.”586 A későbbiek során tudomá
nyos pályája a társadalmi lélektan és a gyermekpszichológia közötti térben 
teljesedett ki. Mint Bori Imre jellemezte, „megfigyelővé és elmélkedővé lett, 
a szó legszebb értelmében szobatudóssá”.587 Tudományos vizsgálódásai pedig 
azért voltak fontosak, mert az 1920-as évek mostoha viszonyai ellehetetlení
tették a magyar nyelvű tudományosságot a Vajdaságban, átmenetileg annak 
műhelyei is megszűntek, s Farkas Geiza tevékenysége, úgy tűnik, nemcsak a 
tudományos kutatómunka folytonosságát biztosította, hanem az idő tájt egy 
egész intézmény munkáját pótolta.

Ki is volt tulajdonképpen Farkas Geiza?
Kiss Ernő aradi vértanú dédunokája, a leggazdagabb bánáti földbirtokos 

család tagja, a Bobor család leszármazottja588, akinek rendhagyó pályafutása 
nem is a bánáti Elemérről, hanem Budapestről indult. Az ősi eleméri kastély 
(egy 900 holdas birtokkal egyetemben) csak később lesz - családi örökség 
nyomán - második otthona589, a közeli Nagybecskerek pedig irodalmi és tár
sadalomtudományi ténykedésének egyik fontos színhelye.

Farkas Geiza munkásságát - annak sokrétűsége miatt - nem könnyű 
behatárolni. Hiszen bánáti földbirtokos volt, amellett próza- és tanulmány

583 Bori Imre: Farkas Geiza tetszés-esztétikája = Híd, 1971/1., 41-48.
584 Farkas Geiza: Az emberi csoportok lélektana. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 

Budapest, 1916.
585 Bori Imre: Farkas Geiza... 41.
586 Uo.
587 Uo. 42.
588 Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918-2000). Fórum Könyvkiadó, 

Újvidék, 2001, 84.
589 Uo.
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író, jogász, közgazdász, szociológus meg egyetemi tanár. A 20. század ele
jén Torontál vármegye törvényhatósági bizottságának volt a tagja, Torontál 
vármegye tiszteletbeli főjegyzője, majd utóbb egy rövid ideig a megye főis
pánja is.590

Bori Imre értékelése szerint „a jugoszláviai magyar irodalom egyik leg
különösebb, egyéni sorsú és életművet teremtő alkotója volt”.591 Csuka Zol
tán meglátása szerint Farkas Geiza „magányos, elkallódott ember” volt.592 
Lőrinc Péter polgári utópistának és „illuzionistának” nevezte.593 Herceg 
János úgy vélekedett róla, hogy munkája töredék maradt csupán.594 Kalapis 
Zoltán szerint „ahogy öregedett, egyre jobban elhallgatott. Sok egyéb baj is 
nyomorította, ezeknek legfőbb forrása rendezetlen magánéletéből, szeren
csétlen házasságából, a válásból eredő kicsinyes pörökből fakadt. Gondűző 
utazásokkal próbált enyhíteni sorsán, legjobban Bécsben és Budapesten érez
te magát; délelőttönként a körutakon sétált, a múzeumokat és a kiállításo
kat látogatta, este pedig, kopott zsakettjében, színházi előadásokra járt.”595

Farkas Geiza 1874. január 5-én született Budapesten, a Sebestyén tér 3. 
alatt.596 Szülei ugyanis az idő tájt Budapesten éltek, tekintettel arra, hogy 
édesapja, Geiza, a királyi táblabíró, ott vállalt hivatalt.

Középiskolai tanulmányainak befejeztével Geiza a jogi pályára lépett, 
és érdeklődése tartósan a társadalomtudományok, később az irodalom felé 
irányult.

Irodalmi munkálkodása 1897-ben vette kezdetét A fényűzés című érte
kezésével.597 A hozzáértők munkásságát nagyjából két szakaszra osztják. Az 
elsőben, amely az első világháborúig tartott, Farkas Geiza főképpen gazda
sági témákat taglalt: A nemzet gazdálkodásáról (1901), A kisgazdáról (1912) 
és Az úri rendről (1912) értekezett598, de kitérőként 1908-ban ifjúsági szín
művet is megjelentetett Veszélyben a haza címmel.599 A Huszadik Század 
című folyóirat egyik elindítója és munkatársa volt, a Társadalomtudományi 
Társaság tagja, Jászi Oszkár barátja.600 Erről a barátságról vallja Jászi, hogy

590 Uo.; Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. VIII. kötet. Budapest, 1992, 270.
591 Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Fórum Könyvkiadó-Zavod za 

udzbenike i nastavna sredstva, Újvidék, 1998, 110.
592 Csuka Zoltán: Halk üzenet egy csendes őszi temetésről. Meghalt Farkas Geyza = 

Torontál, 1942. okt. 11.
593 Lőrinc Péter: A bánáti róna társadalma. Tudósok és politikusok IV. = Magyar Szó, 

1963. aug. 11.
594 Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz I. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 2002, 281-282.
595 Uo.
596 Németh Ferenc: „Ez idő volt életemben a legboldogabb.” Farkas Geiza ismeretlen 

gimnazista önéletrajza 1888-ból =  Híd, 2000/1-2., 58-60.
597 Gulyás i. m. 270.
598 Bódy Zsombor: A magántisztviselő a német és a magyar kortárs és történeti diskurzusban 

a 20. században. Aetas, 2000 ,4 . szám, 5-31.
599 Gerold i. m. 84.; Gulyás i. m. 270.
600 Uo.

- 119 -



„élete kevés nagy értékei közé tartozik”.601 Leveleztek is egymással, és Jászi 
válogatott levelei között ott találjuk Farkas Geizához intézett sorait is.602

A 20. század elején Farkas Geiza szociológiai vizsgálódásait nemcsak a 
Huszadik Században, hanem a Közgazdasági Szemlében, a Munkaügyi Szem
lében, a Fővárosi Lapokban, a Köztelekben és egyebütt közölte.603

„Ebben az időszakban történt - írja Löbl Árpád -, hogy Farkas egy ízben 
felajánlotta a földmívelésügyi miniszternek, Darányi Ignácnak, hogy feloszt
ja 900 holdas szentmihályi birtokát cselédsége, napszámosai között azzal, 
hogy a birtok felét az állam váltaná meg tőle, míg a másik felét a »földosz
tást« élvező földnélküliek fizetnék a törlesztéses évek során.”604 Az ily módon 
Tolsztoj és Károlyi Mihály mellé lépő Farkas ezzel persze maga is leszerel
ni próbálta volna a földmunkásmozgalmat, ha a szintén eleméri birtokos (a 
későbbi báró) Papp Géza el nem gáncsolja e „jóindulatú és nagylelkű gesz
tust”.605 Löbl szerint „naiv, nagyokat álmodó ember volt Farkas Geiza”, egy 
„elkésett utópista”, aki később már „nagyon sajnálta elvesztett földjét, amikor 
az 1920-as évek jugoföldreformja elől úgy próbálta azt menteni, hogy egy 
felajánlkozó szerb földbirtokos nevére íratta át, aki váltig biztosította felő
le, hogy csak trükk az egész - a föld megmarad a Farkas birtokában, ha az ő 
nevén áll is... Valóban trükk volt, de a naiv Farkas rajta vesztett a trükkön, 
akár a földigénylők is.. ”606

Művei is inkább az elmélkedő tudós és filozófus, mint a gyakorlati politi
kus írásai voltak. Utolsó agrárpolitikai műve, amely 1919-ben, a Károlyi-kor
szak idején jelent meg Budapesten, A mezőgazdasági kérdés volt.607 Egyébként 
1919 januárjában írónk, aki iskolai végzettségére nézve jogász volt, amellett 
közgazdasággal és szociológiával is foglalkozott, a budapesti tudományegye
tem jogi karán az agrárpolitika tanára lett.608 Sőt egy időre kinevezték Toron
tál megye főispánjának is.609 De mindez csak rövid ideig tartott. Károlyiék 
bukása után Bécsbe emigrált, aztán visszaköltözött birtokára, Elemérre.610 
Onnan gyakran bejárt Nagybecskerekre is. Ettől fogva már jobbára irodalmi
esztétikai és lélektani kérdések foglalkoztatták.611 A húszas-harmincas évek

601 Németh Ferenc: Jászi Oszkár Nagybecskereken. = Magyar Szó, Kilátó, 1996. jún. 15.
602 Litván György-Varga F. János összeáll., jegyz.: Jászi Oszkár válogatott levelei. Magvető 

Könyvkiadó, Budapest, 1991, 349-351.
603 Gulyás i. m. 270.
604 Lőrinc i. m.
605 Uo.
606 Uo.
607 Uo.
608 Gulyás i. m. 270.
609 Gerold i. m. 84-85.
610 Uo.
611 Bori Imre: Farkas Geiza... 41-48.
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ben már Szenteleky Kornél körében találjuk az önállósuló vajdasági magyar 
irodalmi élet mozgalmaiban. Szentelekyt barátjának, vezérének tekintette.612

Az egyén és a társadalom viszonyáról azaz hadakozások a „démonokkal”

A barátsággá szövődő irodalmi ismeretség kezdete lehetett az a méltatás, 
amelyet Szenteleky Farkas Geiza Démonok közt című, Budapesten kiadott 
„társadalom-lélektani tanulmányáról” közölt 1923 áprilisában a Bácsmegyei 
Napló bán.613 Ebben a többi között ez áll: „Az anyag, az élettelen tömeg is 
hatást, befolyást gyakorol ránk, valami szellemi, valami démoni van min
denben: emberekben, állatokban, mesékben, vallásban, szerelemben, s ezért 
joggal mondhatja Farkas Geiza, hogy démonok között élünk. A démoni nem 
jelent ördögöt, a démon nem jelenti a gonosz szellemet, hanem titokzatos, 
következetlen és meg nem magyarázott erőt, »amely - ahogy Goethe írja - 
az élő és élettelen természetben feltalálható«. Ezt a démoni erőt taglalja, fej
tegeti, kutatja Farkas Geiza, aki társadalom-lélektani írásaival már felkereste 
a Bácsmegyei Naplót is, s akinek elismert és megbecsült nevét annál kevésbé 
szabad elfelejtenünk, mert itt Jugoszláviában él, ahol oly szegények vagyunk 
kultúrnagyságokban. [... ] Farkas rámutat arra, hogy már a gyermekkorban is 
vannak démonaink: szopóüveg, falióra, szentkép, macska, s majdnem min
den, ami csak egy gyermek körül van. A titokzatosság, a démoniság azon
ban a korral együtt oszladozik, a borzalmak tünedeznek, a régi démonok 
meghalnak, de nemsokára más alakban lépnek fel. Később démoniságot rejt 
magában a tanító, a barát, a hivatali főnök, az elhalt családtag vagy jó isme
rős. És démonok kísértenek a szerelemben, démonok uralkodnak a hitben, 
a költészetben, a vallásban, a művészetekben. Az ember folyton felszaba
dul a démonhatások alól, és mindig újabb hatások rabja lesz, ezért démo
nok nélkül nem lehet elképzelni a szerető és gyűlölő, a küzdő és cselekvő 
embert.”614 Érdekes beleolvasni Farkas Geiza démonokról szóló kötetébe615, 
mert megbizonyosodhatunk tudományos érveléséről, víziószerű képeiről és 
szinte kiapadhatatlan szociálpszichológiai érdeklődéséről is. Kiindulópontja 
szükségszerűen a szakirodalom: mindenekelőtt Goethe, Wahle, Nietzsche, 
Spencer, Schopenhauer, Weininger, Barbusse, Mauthner, Leopold, Le Bon, 
Coppée, Ruskin, Bergson, Tagore és mások lélektani munkái, vizsgálódá
sai, megállapításai.616 Farkas Geiza Goethe démonértelmezéséből indul ki, 
amelyre azután ráépíti saját meglátásait, értelmezéseit. Goethe nyomán Far
kas Geiza démoninak nevezi „azt a lényt, amely [...] minden más közé lép,

612 Farkas Geiza: Látó szemek zárultak le = Kalangya, 1933, 10. szám, 615-616.
613 Szenteleky Kornél: Démonok között = Bácsmegyei Napló, 1923. ápr. 1.
614 Uo.
615 Farkas Geiza: Démonok közt. Társadalom-lélektani tanulmány. Grill Károly 

Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1923.
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minden mást elválaszt és összeköt”.617 Alapvető tézise, hogy a „démoni min
den testben és testetlenben megnyilatkozik, sőt állatoknál a legkülönösebb 
érdekességgel lép elő, mégis az emberrel áll a legcsodálatosabb összefüggés
ben és egy hatalmat képez, mely ha nem ellentétes az erkölcsi világrenddel, 
keresztezi azt”.618 A továbbiakban a démonokról nem mint „különfajú lénye
gekről” beszél, hanem a démoniságról mint sajátságról, amely a legkülönfé
lébb élőlényeknél, sőt élettelen tárgyaknál is előfordulhat.619

Démoninak nevez egyes természeti vagy társadalmi erőket, vagy éppen
séggel a minden emberben működő indulatot, amelyet gyakran démonként 
személyesítünk meg.620 Jellemzése szerint „a démon sohasem közömbös, 
ritkán tárgyilagos vagy igazságos; rendszerint szinte vakon áll valakinek (a) 
szolgálatában, vagy tör megrontására, a legnagyobb mértékben szubjek
tív. Az erkölcsi álláspont nem idegen tőle; az embert jó démonja rendesen 
az erény útjára igyekszik irányítani, rossz démonja pedig bűnbe sodorni. 
A démon olykor változtatja, az ember tetteihez szabja magatartását, még 
alkudni, egyezkedni is enged magával.”621 További vizsgálódásai során Farkas 
Geiza számba veszi a kisgyermek démonképzeteit, s ebben jórészt Wahle Dér 
Mechanismus desgeistigen Lebens című munkájára támaszkodik.622 Vázolja a 
gyermek értelmi szférájának kialakulását, annak fázisait leszögezve, hogy a 
kisgyermek fejlődésének első szakaszában „csak behatások, majd történések 
léteznek, melyek ő reá - és csakis ő reá - nézve kellemesek, jók, vagy kelle
metlenek, rosszak”.623 Voltaképpen csak „érzés-sorozatokról” beszélhetünk, 
s a kisgyermeket, fejlődésének ebben a szakaszában „csupa olyan létezők 
veszik körül, aminőket, ha felnőtt ember nyelvén beszélhetne, démonok
nak nevezne. [... ] A kis gyermek mindig kiszámíthatatlanoknak fogja érezni 
»démonjait«, bár hamarosan észreveszi, hogy [...] az anya-démon végered
ményben mindig előteremti azt, ami kell, esetleg egy pajkos testvér-démon 
mindig vagy nagyon sokszor nyugtalanít, ijeszt, bosszant. [...] A kisdedre 
nézve azonban, [...] nemcsak az őt környező emberi lények meg a közelébe 
kerülő állatok képviselnek »démonokat«, hanem minden tárgy, [...] akár szo
póüveg, párna vagy bútordarab. [... ] Ebben a korban az ember még mindig 
csupa démonok közt él, mert mindenkit és mindent démonként fog fel.”624 
Később szabadul csak meg ettől, az értelmi fejlődés és a felnőtté válás során.

617 Uo. 2.
618 Uo. 3.
619 Uo.
620 Uo. 5.
621 Uo. 4-5.
622 Uo. 6-7.
623 Uo.
624 Uo. 7-8.
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Farkas Geiza nagy jelentőséget tulajdonít „a démon emberiesítésének” a 
felnőttek életében, különösen azok szerelmi életében.625 Állítása szerint „az 
emberre nézve tulajdonképpen minden más ember mindvégig hol felebarát, 
hol démon”.626 Megállapítása szerint „a nőknél rendszerint tovább és nagyobb 
intenzivitással érvényesül az emberek és dolgok démoni felfogása”.627

A démoniság hatásának eredményeként könyvel el Farkas Geiza jó néhány 
szubjektív emberi érzést. Mindenekelőtt a „teljesen meg nem magyarázható 
előszereteteket, ellenszenveket, félelem- és undorérzeteket, idiosynkrasiákat 
bizonyos tárgyak vagy személyek iránt, kellőleg nem indokolt »imponáláso- 
kat« a hysteriának tulajdonított vonzódások és irtózások nagy részét, a meg
rontó tekintetű emberektől [...] való elterjedt félelmet, végre a páni félelme
ket, melyek olykor az emberek nagy tömegeit vonják el hirtelen helyzetük 
világos áttekintésétől, sodorják végzetes tettekbe, vagy tétlenségekbe, ezzel 
néha még a világtörténelem folyását is eltérítve addigi irányától.”628 Ugyanak
kor „minden emberre nézve démon-jellegűek az álom-, láz- és hallucinatio- 
képek, hangok és ezek feltételezett okozói”.629

A szerző értelmezése szerint „az embertárs démoni felfogása és az ez aló
li szabadulás [...] még egy hatalmas hullámot vet a szerelemben. [...] Az 
igazi, »démoni« szerelem mindenekelőtt azt keresi tárgyában, hogy a másik 
nem sajátságait, még hibáit is minél eszményibb teljességben és tisztaság
ban egyesítse magában.”630 Ezen belül elemzi Farkas Geiza a homoszexuális 
viszonyokat, továbbá az excentrikusnak vagy perverznek nevezett szerelmi 
kapcsolatokat, a fetisizmust, a szadizmust és mazochizmust.631

Farkas Geiza társadalom-lélektani tanulmánykötetének egy érdekes része 
a nyelv démoniságával foglalkozik. Mint mondja, „sokszor dönti el egy szó, 
hogy az emberek többsége valakiben inkább embert, vagy démont lásson-e. E 
tekintetben beszédrészeink közül a főnevek határozottan »démoniabbak« az 
igéknél.”632 Ezt az állítását az alábbi példával támasztja alá: „»Egy katona, aki 
vitézül harcolt és elesett« még ember előttünk, egy »hős« már több ennél.”633

Farkas Geiza értelmezésében az embert démonná teheti egy-egy elneve
zés, ruhadarab, jelvény, hivatás vagy szerep, hiszen „katonaruhában hivatali 
helyiségben [...] a legtöbb ember - jó vagy rossz értelemben - egészen más
ként viselkedik, cselekszik, mint házi ruhában, családi vagy baráti körében. 
A különféle értelmű jelvények, kitüntető vagy gyalázó címek, megszólítási

625 Uo. 11.
626 Uo. 12.
627 Uo. 13.
628 Uo.
629 Uo.
630 Uo. 15.
631 Uo. 15-17.
632 Uo. 19.
633 Uo.
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formák, szertartások, az embert valóban mássá, kevésbé emberré és inkább 
démonná teszik.”634

Kötetében külön kitér a holtakra is, mint az emberi démonvilág különle
ges csoportjára. Megfogalmazása szerint „az egyszer elhaltakat igen hamar 
megszűnünk embereknek látni, azoknak már a Spencer által úgynevezett 
»másik én«-je áll előttünk, minek folytán velük mindinkább mint démo
nokkal foglalkozunk. [...] A halottaknak az élőkénél sokkal nagyobb tájé
kozottságot, tudást, még jövőbelátást is tulajdonítanak, ember sőt természet 
fölötti hatalommal együtt.”635

A továbbiakban arról olvasunk, hogy bizonyos erkölcsi fogalmak, mint 
a haza, a szabadság, az emberiesség, a felvilágosodás, a jog, az igazság, az 
elnyomás, az igazságtalanság, a hazugság, a sötétség vagy az embertelenség 
- jó vagy rossz démonként befolyásolják sok-sok ember gondolkodását.636

Farkas Geiza kollektív démonokról, azaz csoportdémonokról is beszél, 
mint amilyenek szerinte például az arisztokrácia, a kamarilla, a papság, a 
tisztikar, az államhatalom, a nép vagy a csőcselék.637 Ugyanakkor a démo
nokkal kapcsolatosan elemzés alá veszi a vallási eszmekört is.638

Mindent egybevetve Farkas Geiza társadalom-lélektani tanulmánya úttörő 
tudományos vállalkozás volt a Trianon után kisebbségi sorsba szorult jugo
szláviai/vajdasági magyarság körében, s az egyén és a társadalom viszony- 
rendszerét értelmezve, vizsgálva a Démonok közt (1923) című munkáját még 
néhány komoly társadalom-lélektani tanulmány követte, melyekben - kora 
előtt haladva - úgyszintén merész következtetések levonására vállalkozott.

A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája egyébként Farkas Geiza köte
tét a „babonák, hiedelmek, kuruzslás” témakörében megjelentetett munkák 
között jelzi, jegyzetében pontosítva, hogy a szerző kötetében arról értekezik, 
milyen volt „a démon képzete a primitív és fejlett kultúrákban”, hogy milyen 
a démonok szerepe a fajgyűlöletben, továbbá miképpen történik a démonok 
irodalmi megformálása.639

Később több cikkben is foglalkozott az egyén és a társadalom viszonyá
nak lélektani vonatkozásaival. Ügy tűnik, hogy az általa vizsgált jelenségek 
közül több csak ma, a 21. század elején került ismét a lélektani vizsgálódá
sok középpontjába, s ugyancsak ma győződhetünk meg arról, hogy több 
fontos megállapítása, főképpen a fiatalok lélektanával kapcsolatosan, éppen 
mostanság nyer igazolást.

634 Uo. 20.
635 Uo. 22-23.
636 Uo. 29.
637 Uo. 30.
638 Uo. 38.
639 A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája. 4/A kötet. Könyvek és folyóiratok 

1919. augusztus-1929. december. Budapest [s. a.], MTA Szociológiai Kutató Intézet-Fővá
rosi Szabó Ervin Könyvtár, 290.
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Farkas Geiza érdeklődése a lélektani témák iránt - mint arról már szóltunk 
még az első világháború idején kezdődött. Egyébként itt kell elmondani, 

hogy a budapesti első honvéd gyalogezred önkénteseként végigharcolta az 
első világháborút. 1916-ban a Társadalomtudományi Könyvtár sorozatban 
jelentette meg Az emberi csoportok lélektana című tanulmányát, majd követ
kezett a már említett Démonok közt (1923) című kötete, amely magyarul és 
németül is napvilágot látott. Majd 1925-ben A társadalmi lélektan köréből 
címmel három előadását tette közzé kötetben. 1927-ben Mi tetszik és miért? 
címmel egy lélektani kérdés esztétikai megfogalmazására tesz kísérletet.640 E 
kötetét a becskereki Torontál a többi között így méltatta: „Szép az, ami jóra, 
rút az, ami rosszra emlékeztet, tehát a szép másodrendű jó. Érdek nélküli 
tetszés nincs, mert ahol egyéb érdekek hallgatnak is, a saját megszokott és 
megszeretett gondolkozás és létmenetükben való megmaradás érdeke dön
ti el ítéletünket. A jó és szép fogalmai a helyes fogalmában egyesíthetők; ám 
helyesnek is csak egyéni helyes van. Művészi szép végül az, ami kellő módon 
tud létező vagy csak óhajtott életbeli szépre emlékeztetni, tehát immár har
madrendű jó. A szerző felfogása szerint az élvezet és szenvedés minden lény 
létében pontosan meghatározott és pontosan kiegyensúlyozott mértékű, 
senki és semmi nem élvezhet és nem szenvedhet többet, de kevesebbet sem 
annál, ami természetében adva van.”641

1933-ban a Kalangya Könyvtár első köteteként látott napvilágot A fejnél
küli ember című regénye642, amelyben Szenteleky Kornél megfogalmazása 
szerint, „a felvetett pszichopatológiai probléma roppant érdekes”, s amely
ben „orvos-lélektani szempontból nincs semmi kivetnivaló”.643 Szenteleky 
értékelése szerint „ilyen nagyszabású patopszichológiai felépítésű regényt 
nemcsak a Vajdaságban nem írtak, hanem az egész magyar nyelvterüle
ten sem”.644 Kázmér Ernő a Nyugatban írta a kötetről, hogy „Farkas Geiza, 
a tiszteletreméltó polihisztor [...] regénye az egy test, két lélek örök rejté
lyét kutatja”, a regény erényei pedig szerinte „a mesétől teljesen elkülönülő 
lélektani, szinte laboratóriumi tanulmány és néhány ólmosszürke vonással 
megrajzolt táj leírása.”645

Csuka Zoltán szerint e regénye „az egykori Becskerek alakjait és korát 
örökítette meg, s bizony kisebb volt a visszhangja, mint azt megérdemelte

640 Gerold i. m. 84-^5.; Gulyás i. m. 270.; Kalapis i. m. 281-282.
641 Anonim: Mi tetszik és miért? Egy lélektani esztétika kísérlete = Torontál, 1927. júl. 9.
642 Csetvei Mária: Elfelejtett író elfelejtett regényéről. Farkas Geiza születésének 100. 

évfordulójára = Üzenet, 1974, 9. szám, 670-677.
643 Bisztray Gyula-Csuka Zoltán sajtó alá rend., bevez.: Szenteleky Kornél irodalmi levelei 

1927-1933. Zombor-Budapest, 1943, Szenteleky Társaság, 315.
644 Uo.
645 Kázmér Ernő: Jugoszláviai magyar könyvekről =  Nyugat, 1933, 24. szám, 612-614.
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volna. Ugyanígy lépett át saját kora egyéb művein, a kis proligyerekekről írott 
könyvén, amely a gyermeki lélek mélységes tanulmánya”.646

Amikor 1932 májusában megindult a Kalangya, „a jugoszláviai magyarság 
egyetlen irodalmi folyóirata”, ahogyan alcímében hirdette, annak is szorgal
mas cikkírója volt Farkas Geiza éveken át. Sőt kulcsfontosságú szerepe volt 
az indulásnál, s maga Szenteleky írja, hogy rajta kívül kevés a szaktudással is 
rendelkező, jó tollú publicista a Kalangya munkatársai körében: „Be kell val
lanunk, hogy nálunk nagy hiány van szakemberekben, akik népszerű-tudo
mányos cikkeket írnának a Kalangya részére és Farkas Geiza - aki egyformán 
otthonos az esztétikában, a szociológiában, a gazdasági tudományokban, a 
lélektan és neveléstan különböző ágaiban - pedig csak egy van.”647 Ebből 
adódóan Farkas Geiza szerepe a Vajdasági Írásban meg a Kalangyában is 
jobbára szakírói jellegű volt. Ö volt az, aki a kortárs német, angol és francia 
irodalmat eredetiben olvashatta, és erről beszámolhatott a vajdasági magyar 
olvasóknak; aki színvonalasan és hozzáértően tudott írni a serdülőkorúak 
lélektanáról, időszerű világgazdasági, politikai meg történelmi kérdésekről, 
színházról, tárlatokról, sőt még a divatról is.

Vizsgálódásai a serdülőkorúak lélektanáról

Nemcsak már említett köteteiben, hanem két háború közötti publicisz
tikájában is nagy előszeretettel foglalkozott a serdülőkorúak lélektanával, s 
egy-egy ilyen jellegű írásának apropóját egy aktuális újsághír vagy történet 
képezte. A gyermekek, a fiatalok iránti vonzódásának egyik esetleges indíté
ka az lehetett, hogy Farkas Geizának nem volt gyereke. Birtokán, Eleméren 
például minden alkalmat megragadott arra, hogy az ősi Kiss-féle kastély 
udvarában maga köré gyűjtse a béresek gyerekeit, akikkel sokat foglalkozott, 
s akik közül sokat iskoláztatott is.

A megfélemlített gyermek című írásában648 a fiatalok félelmeiről érteke
zett, arról, hogy azok hányféle félelmet élnek át. írásának konkrét apropója 
Gilbert de Voisins Ifenfant qui prit peur című elbeszélése volt.649

Farkas Geiza szerint „elbeszélésének hőse úri gyerek, vagyonos embe
rek minden szükséggel bőven ellátott, emellett gondosan nevelt, a neki való 
gyermek- és felnőtt társaságot sem nélkülöző, élénk eszű és képzelőtehetségű 
tizenegy éves fiacskája. Minden előfeltétele meglenne annak, hogy további 
életében a legszebb fejlődés és legjobb boldogulás elé menjen. És ehelyett a 
búskomorságba, majd az öngyilkosságba megy. Csak azért, mert az, aminek 
élete számára a legfőbb csábot, játékainak végcélját, munkájának jutalmát

646 Csuka i. m.
647 Szenteleky Kornél: A Kalangya szélesebb alapja = Kalangya, 1932,4. szám, 263-264.
648 Farkas Geiza: A megfélemlített gyermek = Vajdasági írás, 1928. nov. 25. 303-307.
649 Uo.
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kellett volna adnia: a szerelem, mint valami félelmetes rossz undorító dolog 
merül fel tájékozatlan elméje előtt.”650

E történet, amely a főhős öngyilkosságával végződik, a gyermekek 
szexuálpszichológiai vizsgálódására ösztönzi a szerzőt, a kezdő pubertáskor 
félelmeire irányítja figyelmét, s egyik helyen megállapítja: „Mennyi félelmet 
kell még a legegészségesebb és szeretetteljesebb nevelt gyermeknek is kiáll
nia, amíg környezetét valóban kiismeri, rájön arra, hogy mitől kell valóban 
óvakodnia, mivel lehet megbirkóznia, mi válhatik számára ijesztő idegen
ből teljesen ártatlan, sőt megszokott, kellemes ismerőssé!”651 A továbbiak
ban leszögezi, hogy „a félelem minden életkorban kínos, rosszabb minden 
fájdalomnál, legközelebb esik a halálhoz”.652

A Még egy megfélemlített gyermekben653, amely a Figyelő rovatban jelent 
meg, Farkas Geiza elmondja, hogy Bécsben „a megfélemlítés áldozatául esett 
egy szegény lakatosinas”. A ló  éves fiút lopással vádolták meg igazságtala
nul, és ezért az elkeseredésében főbe lőtte magát. Ezt a fiút is a megfélemlítés 
áldoztaként könyveli el, és az eset lélektani hátterét boncolgatja.654

Egyik hosszabb tanulmányában, a Kamasz-drámákban655 is a serdülőkor 
lélektanát elemzi. Mint írja, „talán a legkésőbb eszmélt a drámai irodalom a 
serdülő kor különleges lelki és életbeli történéseire. Ha régibb elbeszélő vagy 
színpadi művekben amolyan 12-18 év közötti fiúk és leányok léptek fel, ezek 
vagy még egészen gyermekek, vagy már egészen felnőtt ifjak módjára gondol
koztak és cselekedtek, ami hiszen mindkettő elő is fordul, de nem jellemző. 
Voltaképpen Wedekind Tavasz ébredése nyitotta meg az irodalom számára 
amaz addig majdnem elrejtett lelki világot. Még Móricz Zsigmond is, mi
után a Légy jó  mindhaláligjoan egy kedves kerek gyermektörténetet adott - A 
Kamaszokat befejezetlenül hagyta.”656 Hogy miért nincsenek az irodalom
ban nagy számban kamaszdrámák, azt a szerző így magyarázza: „súlyosabb 
szenvedéseket, csalódásokat, halálos összeroskadásokat az ember ebben a 
korban nem szeret látni; túlságosan bántó is az a felserdülő, kiteljesedéséhez 
közeledő élet közepette. Ezért olyan ritkák az irodalomban a kamasz-komé
diákhoz képest is a kamaszdrámák Az életben ez, fájdalom, nincs így.”657

A pubertáskorúak „drámai” életszituációit az alábbi szociálpszichológi
ai tényezőkkel magyarázza: „Az egyes dolgoknak és egyéneknek tulajdoní

650 Uo.
651 Uo.
652 Uo.
653 Farkas Geiza: Még egy megfélemlített gyermek = Vajdasági írás, 1928. dec. 30. 496.
654 Uo.
655 Farkas Geiza: Kamaszdrámák = Vajdasági írás, 1929. márc.17. 181-192.
656 Uo.
657 Uo.
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tott túl nagy jelentőség adja meg a serdülőkorúak sajátlagos drámáinak [... ] 
indítékát, jellemzőjét.”658

A továbbiakban az ifjúkori bűntettek lélektani hátterével foglalkozik 
konkrét amerikai, francia, német és magyar példák alapján. Azokat elemzi 
aprólékosan, sőt egy becskereki példát is említ, amikor „egy 15 éves tanonc 
kést rántott és szúrt egy talán igazán csak véletlenül hozzásúrlódott 13 éves 
gimnazista vállába”.659

A Halálos bölcsességben660 szerzőnk két öngyilkossági eset kapcsán raga
dott tollat. Az egyik Allan Mowry 19 éves amerikai milliomos esete volt, aki 
Nietzsche-rajongó volt: annak minden sorát elolvasta, sőt fejből is tudta. 
„Egy napon azután vértócsában, átlőtt fejjel találták könyves szobájában.”661 
A másik egy 23 éves amerikai, egy bizonyos Litard volt, „akinek kezébe az 
adta a fegyvert, hogy nem értette meg Kantot, akinek tanulmányozására 
magát adni szerette volna”662 E két példa alapján fejti ki azután nézetét az 
öngyilkosság helytelenségéről.

Demokrácia és egészség663 című írásában azokra a nevelési hibákra mutat 
rá, amelyeket az „úri családok” követnek "el akkor, amikor nem hagyják 
gyerekeiket szegényebb sorsú társaikkal játszani, hanem csak hozzájuk illő 
úri gyerekekkel. Merthogy az a szabály, hogy úri gyerek csak úri gyerekkel 
játszhat, még akkor is, ha az gőgös meg erőszakos. Rámutat arra is, hogy az 
„úri gyerekeket” már kezdettől fogva nagyzoló, fennhéjázó úri magatartás
ra nevelik a szülők, akiknek mint „felsőbbrendűeknek” szinte mindent sza
bad. így alakul ki már gyerekkorban a társadalmi rétegeződés, az a maga
tartás, hogy ki kivel állhat szóba, illetve ki kivel nem barátkozhat. A szerző 
szerint a jövő nemzedékét egészségesen kell felnevelni, hogy mindannyian 
- legyen az szegény vagy gazdag - együttesen dolgozzanak a társadalom és 
demokrácia fejlődésén.

A segédnevelőkben664 egy kemény, de nélkülözhetetlen nevelési eszköz
ről, a gyermek baráti köréről szól, akiket a tanítók mellett fontos segédneve
lőknek tart. írásában kifejti, hogy a tanítóknak is segítőkre van szükségük a 
nevelőmunkában, hiszen „a tanító [...] sem adhat úgy az egyén, mint a tár
sadalom szempontjából valami valóban jó nevelést, ha nem állnak rendel
kezésére a szükséges segítőtársak. [...] A munkatársak pedig, akikre min
den nevelőnek valamennyi neveltjével szemben szüksége van, nem mások, 
mint a - többi neveltek.”665 Ezek a segédnevelők tehát a pajtások, akiknek esz

658 Uo.
659 Uo.
660 Farkas Geiza: Halálos bölcsesség = Vajdasági írás, 1929, júl. 18. 78-79.
661 Uo.
662 Uo.
663 Farkas Geiza: Demokrácia és egészség =  Tüköry 1939. aug. 19.
664 Farkas Geiza: A segédnevelők = Kalangya, 1935,4. szám, 289-294.
665 Uo.
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köztárában ilyesmi is van: „egyesek kigúnyolása, megcsúfolása, sőt egyenes 
bántalmazása, ha valamiben észrevehetően mások, mint aminők a többiek 
- lenni szeretnének”.666

Vegyes írásai

A két háború közötti időszakban Farkas Geiza sokat és sokfélét olvasott. 
Legalábbis ezt bizonyítja publicisztikája, amelyben jelentős teret foglalnak el 
olvasmányélményei, egyes könyv elolvasása után papírra vetett gondolatai. 
Olvasmányainak sokféleségéből polihisztori érdeklődése tűnik elő, az általa 
olvasott kötetek műfaji és nyelvi sokfélesége.

A németországi könyvtermésből több érdekes munkát mutatott be, így 
Fritz Künkéi csoportlélektannal foglalkozó könyvét is.667

Többek között ezeken az olvasmányélményeken, könyvkritikákon keresz
tül tekinthetett ki a vajdasági magyar olvasóközönség a külföld - akkor talán 
távolinak tűnő, de Farkas Geizának köszönhetően olvasóközeibe hozott - 
gazdag könyvtermésére.

Farkas Geiza vegyes témájú írásai is érdekfeszítőek, meglepőek. Egyrészt 
témájuk, másrészt hangvételük meg stílusuk miatt. Ezek nem tipikus Far
kas Geiza-írások, ám híven szemléltetik, hogy a szerző érdeklődése olyan 
egymástól távoli témák között szárnyal, mint a filozófia, a divat, a jövőku
tatás, a színház stb.

Az élet és a halál békéjében668 gondolatmenete az emberi szervezet egyes 
szerveinek működéséből indul ki, mondván, hogy ha azok összhangban van
nak, akkor „egyáltalán nem is érezzük, hogy szerveink vannak”, vagyis az 
úgynevezett testi békesség állapotáról beszélhetünk.669 A testi béke azután a 
lélek nyugalmát, békéjét eredményezi. Ezt a képletet Farkas Geiza az embe
riségre is kivetíti azzal, hogy ott az egyes testrészeket, szerveket a nemzetek 
és osztályok alkotják. A szervek rendellenességei pedig forradalmakhoz, 
háborúkhoz vezetnek.670

Vegyes írásai közül talán a legérdekesebb A jövő emberei671, amelyben az 
emberiség jövőjével foglalkozik, s nem csekély borúlátással groteszk képet 
fest róla. Szerinte az ősébrények lesznek a jövő emberei, akiknek „kemény 
fejük és egy örökké csapkodó ostoruk” lesz.672 De azok már a túlnépesedés 
miatt nem tudják majd élvezni „a nagy életet”, mint valaha az ember, hanem

666 Uo.
667 Farkas Geiza: Fritz Künkéi: Egyén, jellem és csoport = Kalangya, 1935,6. szám, 453-455.
668 Farkas Geiza: Az élet és a halál békéje = Kalangya, 1932, 7. szám, 441-444.
669 Uo.
670 Uo.
671 Farkas Geiza: A jövő emberi = Tükör, 1936. jan. 25.
672 Uo.
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mindegyik éli majd saját „kis életét”.673 Kiábrándító az emberiség és az embe
ri élet jövőjéről alkotott képe: „Folytonos tülekedés, veszekedés, küszködés. 
Mindenki jobb elhelyezést, több táplálónedvet, szabadabb mozgást akar, és 
eközben taszítja, üti, rúgja a társait, ahogy tudja. Gyűlölik, irigylik egymást, 
mindegyik csak saját magát vagy a legközelebbi fajtáját tartja valamire jónak, 
életre érdemesnek. Még akik szeretik egymást vagy legalább így mondják 
- azok is több bajt, szenvedést okoznak egymásnak, mint örömet. Sokan 
hamar elpusztulnak ebben a küzdelemben, mások felbukva még egy ideig 
vergődnek, azután szintén kimúlnak. [...] A nagy élet sem tűnik hosszabb
nak, mint az a kicsi, melyben most vagyunk, éppen hogy többfajta, nagyobb 
és hosszabb kínnal jár, amilyenről nektek itt sejtelmetek sem lehet.”674 írását 
apokaliptikus képekkel fejezi be: „megrendül a föld, az eget ezer villám sza
kítja szét. Vakító fény, siketítő zúgás az egész világmindenségben. [...] Az 
őslények mind rohannak egyetlen irányba, az élet irányába. Társaival most 
már egyik sem törődik.”675

Farkas Geiza az 1930-as években eladta megmaradt eleméri ingatlanjait, és 
Bécsbe költözött. Ott érte a második világháború kitörése is.676 Végül Buda
pesten telepedett le, pontosabban Budatétényen, és onnan járt be naponta a 
könyvtárakba. Kutatott, írt és sokat olvasott. Magányosan, elhagyatottan élt, 
és halála előtt már szinte senkivel sem érintkezett. 1942. szeptember 24-én 
hunyt el 68 éves korában egy csendes budatétényi utcában, s háziasszonya 
csak másnap délelőtt bukkant rá.677 Utolsó útjára mindössze néhányan kísér
ték ki. Budapesten helyezték örök nyugalomra családi kriptájában, a Kere
pesi úti temetőben.678

(2012)

673 Uo.
674 Uo.
675 Uo.
676 Csuka i. m.
677 Uo.
678 Uo.
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A CENTRIFUGÁLIS TÁNCOS VONZÁSKÖRÉBEN
Csuka Zoltán és Todor Manojlovic barátságáról

A szülőhely vonzata Csuka Zoltán (1901-1984) életében teljesen elütött a 
szokásostól, tekintettel arra, hogy édesapja, a pénzügyőri szemlész, hivatása 
miatt számos helységet váltott, mígnem a családot a gyermekáldás valóban 
véletlenszerűen a dél-bánáti Zichyfalván (Banatsko Plandiste) érte. Születé
sével kapcsolatosan jegyezte fel utóbb a családi szájhagyományt: „a színtisz
ta katolikus faluban nem sokkal később a pápista templomban kereszteltek 
meg, mert református pap sem közel, sem távol nem volt”.679 Később is gyak
ran váltakoztak életpályájának állomáshelyei: Szabadka, Óbecse, Topánfalva, 
Baja, Mohács, Pécs, Újvidék...680

Mint Czine Mihály írja, a későbbi költő, szerkesztő, irodalomszervező és 
műfordító „»véletlenül« született a Bánátban”, ahol „már különböző népekre 
nyílhatott a szeme: magyar, német, szerb, román és bunyevác szavak muzsi
káltak körülötte”.681 Utóbb a sors két évtizeddel később s több kitérővel - ha 
nem is szülőhelyére -, de „véletlen szülőföldjére” kalauzolta: a Vajdaságba. 
1921 augusztusát követően, a Pécs-Baranyai Szerb-Magyar Köztársaság fel
számolását és Pécs kiürítését követően, mintegy tízezer ember érkezett a 
Szerb-Horvát-Szlovén Királyságba, közöttük a fiatal Csuka Zoltán is.682 A 
család 1915-ben horgonyzott le Pécsett, ahol Csuka az érettségit követően 
- saját bevallása szerint - „fejest ugrott az irodalomba”.683 „Az irodalom azt 
jelentette, hogy még diákkoromban A Diák, majd az Új Diák című lapokat 
szerkesztettem, érettségi után pedig kiadtam első verseskönyvemet, aztán 
Kondor Regős Lászlóval a havonta megjelenő Krónika című irodalmi lapot 
szerkesztettem; ezzel párhuzamosan villamos-kocsivezetőnek csaptam fel,

679 Csuka Zoltán: „Mert vén Szabadka áldalak. . .” (Emlékezés életem két korszakára.) 
Életjel, Szabadka, 1971, 68.

680 Czine Mihály: Csuka Zoltán. Különlenyomat a Jelenkor október-novemberi számából. 
Pécs, 1975, 3.

681 Uo.
682 Uo. 4.
683 Csuka Zoltán: „Mert vén Szabadka áldalak...” (Emlékezés életem két korszakára). 

Életjel, Szabadka, 1971, 44.
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mert élni is kellett valamiből, és a villamosszakszervezet jegyzője lettem” - 
vallotta önéletrajzában.684 Előbb Újvidéken próbált megkapaszkodni, aho
vá „fillér nélkül, a szerb nyelv tudása nélkül, szál ruhában érkezett”, s ahol 
előbb a Hollánder-féle fakereskedésnél, majd a Kovács Bálint-féle konzerv
gyárban nyert alkalmazást.685

Oda 1921. szeptember 8-án hajnalban érkezett meg vonaton - álmosan, 
fáradtan.686 Újvidéket akkortájt csak átmeneti állomáshelynek tekintette. Mint 
később vallotta: „Aznap reggel még azt hittem, hogy csupán két-három hétig 
maradok ebben a városban, s nem gondoltam volna, hogy tizenkét esztendő 
lesz belőle. [...] Messzebbre, sokkal messzebbre kívánkoztam. Párizsba!”687

Eleinte fizikai munkásként ládákat pakolt, majd irodai munkára alkal
mazták, s innen 1922 vége felé szegődött a Vajdaság című laphoz.688 De már 
előtte, 1922 áprilisában (Ember Zoltánnal és Velislav Spasictyal) útjára indí
totta „aktivista irodalmi és művészeti folyóiratát”, az ÚT-at.689 Akkor „még 
csak törte a szerb nyelvet, s már rátalált a magyar és szerb avangarde fiatalok
ra”.690 Az ÚT azonnal kapcsolatot teremtett a zágrábi zenitistákkal, Ljubomir 
Micicékkel, s nem véletlen, hogy a Zenit 1922 májusában Mester János 1922. 
című versének magyar nyelvű közlésével biztosította a maga részéről az új 
vállalkozás támogatását, amely az alábbi sorokkal zárul:

„mi Kassák Lajos és Ljubomir M idé 
árnyéka alá okádtuk bánatunkat 
szemünk egyglédába csavartuk velük 
MA + ÚT + ZENIT 
MI ÚJ MŰVÉSZEK!”691

Ugyanakkor Csuka folyóirata kapcsolatot alakított ki a belgrádi Putevival, 
azaz a belgrádi és újvidéki szerb expresszionistákkal, mindenekelőtt Bosko 
Tokinnal, Zarko Vasiljevictyel és Todor Manojlovictyal.692

684 Uo.
685 Czine Mihály: Csuka Zoltán. Különlenyomat a Jelenkor október-novemberi számából. 

Pécs, 1975, 5.
686 Csuka Zoltán: „Mert vén Szabadka áldalak...” (Emlékezés életem két korszakára). 

Életjel, Szabadka, 1971, 45.
687 Uo. 46-47.
688 Czine Mihály: Csuka Zoltán. Különlenyomat a Jelenkor október-novemberi számából. 

Pécs, 1975, 5.
689 Uo.
690 Uo.
691 Mester János: 1922 =  Zenit, 1922/14. szám, 27.
692 Czine Mihály: Csuka Zoltán. Különlenyomat a Jelenkor október-novemberi számából. 

Pécs, 1975, 6.
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Csuka Zoltán ismeretsége Todor Manojlovictyal (1883-1968) 1923-ban 
Újvidéken vette kezdetét693, s csakhamar egy életre szóló barátsággá lomboso- 
dott, amelynek kézzelfogható bizonyítékai Csuka Manojlovic-versfordításai, 
Manojlovic A centrifugális táncosának (Centrifugálni igrac) magyar nyelvre 
való átültetése meg a két íróbarát fennmaradt levelezése. Todor Manojlovicot, 
mint írta, „Ady Endre váradi barátjáéként, akkortájt „a szenátus könyvtá
rosáéként ismerte meg.694

A Bácsmegyei Napló fordítóműhelyében

1922 vége felé Csuka Újvidéken a polgári liberális Vajdasághoz került695, 
amely számára a „mindennapi kenyeret” jelentette696 (mivel „az ÚT-ból 
bizony nem lehetett megélni”697), ám egy-két év elteltével már magának kellett 
gondoskodnia megélhetéséről.698 Nos, valahol akkortájt kezdte el publikálni 
műfordításait a Bácsmegyei Naplóban.699 Mint maga fogalmazta, az idő tájt 
annak „a szegedi Dettre János [1886-1944] volt a főszerkesztője, és színvo
nala kétségkívül elérte a fővárosi lapokét”.700 S hogy is ne érte volna el, ha az 
1920-as években ott publikált Kosztolányi Dezső701, Juhász Gyula702, Babits 
Mihály703 és mások. Mint Szakolczay Lajos fogalmaz, „a Bácsmegyei Napló
1920-tól - Dettre ekkor lett szerkesztője - nagy példányszámú és az olvasó- 
közönséget irányító lappá fejlődött”.704 A Napló irodalmi rovatának akkori 
munkatársai - mindenekelőtt „az új szerb és horvát irodalom” felé fordulva 
- egy valóságos kis műfordítói műhelyt hoztak létre és működtettek: példa
ként említjük, hogy Debreczeni József Miroslav Krlezát705, Simon Sándor Ivó

693 Csuka Zoltán: Todor Manojlovic (1883-1968) = Élet és Irodalom, 1968. jún. 8
694 Csuka Zoltán: „Mert vén Szabadka áldalak. . .” (Emlékezés életem két korszakára). 

Életjel, Szabadka, 1971, 60.
695 Czine Mihály: Csuka Zoltán. Különlenyomat a Jelenkor október-novemberi számából. 

Pécs, 1975, 5.
696 Csuka Zoltán: „Mert vén Szabadka áldalak...” (Emlékezés életem két korszakára). 

Életjel, Szabadka, 1971, 49.
697 Uo.
698 Uo.
699 Lásd a Bácsmegyei Napló 1925-ös és 1926-os évfolyamát.
700 Csuka Zoltán: „Mert vén Szabadka áldalak...” (Emlékezés életem két korszakára). 

Életjel, Szabadka, 1971, 47.
701 Kosztolányi Dezső: Mikor a kisöcsém meghalt = Bácsmegyei Napló, 1924. márc. 5.
702 Juhász Gyula: Ádám kertjében = Bácsmegyei Napló, 1925. nov. 10.
703 Babits Mihály: Síremlék = Bácsmegyei Napló, 1925. nov. 10.
704 Szakolczay Lajos: Dettre János: Új partok felé = Hungarológiai Értesítő, 1981/3-4. 

szám, 34-37.
705 Miroslav Krleza: Ahogyan ma megeredt az eső. Ford. Debreczeni József = Bácsmegyei 

Napló, 1924. dec. 25.
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Andricot706, Miroslav Krlezát707 és Todor Manojlovicot708, Szenteleky Kor
nél Milán Rakicot és Zarko Vasiljevicet709, Veljko Petrovicot710 meg Todor 
Manojlovicot711, Mikes Flóris Todor Manojlovicot712, Gustav Krklecet713 és 
Jovan Ducicot714, Reich Hugó pedig Svetislav Stefanovicot715 fordította. Nem 
véletlenszerű fordítások voltak ezek, hanem egy következetes szerkesztés
politikának/irodalompolitikának a részei, amelyek a szomszédos irodalmak 
magyar nyelven való bemutatását célozták. A fordítások a Napló bán „Az új 
szerb irodalom '’716, „Modern szerb líra"717, „Horvát-szerb antológia"718, „Szerb- 
horvát költők"719 vagy Idegen virágok"720 feleimmel jelentek meg.

Ehhez a műfordítói körhöz csatlakozott, nem kis lelkesedéssel, Csuka 
Zoltán.

1925 áprilisában például már Branislav Nusic Önéletrajzából fordított egy 
részletet a Napló olvasóinak721, 1925 novemberében Tin Ujevic Hétközna
pi sirámokját722, az év decemberében pedig Ujevic Az örök gyűrű című ver
sét723 ültette át magyarra. Első ismert Manojlovic-fordítása az Este [Száva 
Sumánovics festményéhez] című vers volt, amelyet 1926 júliusában közölt 
a Napló, s amelyről nem tud a Csuka Zoltán-bibliográfia:

706 Ivó Andric: Harangszó. Ford. Simon Sándor = Bácsmegyei Napló, 1924. márc. 9.
707 Miroslav Krleza: Vörös alkony. Ford. Simon Sándor = Bácsmegyei Napló, 1925. nov. 13.
708 Todor Manojlovic: Ariéi szárnyán. Ford. Simon Sándor =  Bácsmegyei Napló, 1926. 

jan. 31.
709 Milán Rákics: Sóvárgás. Ford. Szenteleky Kornél = Bácsmegyei Napló, 1925. ápr. 12.; 

Zsárkó Vaszilyevics: Anyámnak. Ford. Szenteleky Kornél = Bácsmegyei Napló, 1925. ápr. 12.
710 Velyko Petrovics: Vissza. Ford. Szenteleky Kornél = Bácsmegyei Napló, 1926. aug. 15.
711 Todor Manojlovic: VerSacrum  (1916). Ford. Szenteleky Kornél = Bácsmegyei Napló, 

1926. ápr. 4.
712 Manojlovics Tódor: Délibábok. Ford. Mikes Flóris = Bácsmegyei Napló, 1925. febr. 22.
713 Krklec Gusztáv: Út. Ford. Mikes Flóris = Bácsmegyei Napló, 1925. máj. 9.
714 Ducsics Jovan próza-költeményeiből. Ford. Mikes Flóris = Bácsmegyei Napló, 1925. 

szept. 6.
715 Svetislav Stefanovic: Örökös kötelékek. Ford. Reich Hugó = Bácsmegyei Napló, 1926. 

okt. 24.
716 Bácsmegyei Napló, 1924. dec. 25.
717 Bácsmegyei Napló, 1925. ápr. 12.
718 Bácsmegyei Napló, 1925. nov. 22.
719 Bácsmegyei Napló, 1926. jan. 31.
720 Bácsmegyei Napló, 1926. aug. 15.
721 Nusics Braniszláv: „Autobiográfia”. Részlet a hírneves szerb író legutóbb megjelent 

könyvéből. Ford. Csuka Zoltán. = Bácsmegyei Napló, 1925. ápr. 12.
722 Tin Ujevics: Hétköznapi sirámok. Ford. Csuka Zoltán = Bácsmegyei Napló, 1925. nov. 

28. - Irodalomtörténeti érdekesség, hogy Tin Ujevic Svakidasnja jadikovkája (Hétközna
pi sirámok) Csuka fordításában a Napló bán két változatban is megjelent. Az első változat 
öt szakaszát, cím nélkül, 1925. nov. 24-én közölte a Bácsmegyei Napló, a költő Belgrádból 
való kitoloncolása kapcsán, a másik (teljes) változatot pedig négy nappal később, 1925. nov. 
28-án hozta a Hírek fejléce alatt.

723 Tin Ujevics: Az örök gyűrű. Ford. Csuka Zoltán = Bácsmegyei Napló, 1925. dec. 13.
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Az alkony felitatja, magába olvasztja 
A nappal vidám szineit,
A hűvös szürke alkonyat.
Határtalan mindenség éterje
Szürkül, sápad fölöttünk,
eláraszt minket, eltemet
a sötét forró talajba,
amelyben meleg színek
és az elmúlt napok szikrái rejtőznek el.

Kialszik a föld a nagy meleg tűzhely,
Lakomáink vidám szinhelye.
Elfeküdtünk a tűzhely körül
busán, lehullottan, magunkba mélyedve.
Óh, részegítő volt ez a nappal 
ölelkezéssel és dallal teljes 
És a nap forrón, tüzesen 
felcsókolta vállunkat, mellünket.

A nap, ez az égető pirosság 
Még kisugárzik a testünkből.
Belőlünk sugárzik még a nap 
kiárad tüzes, égő pirja 
Belőlünk, a Nagy Heliosz 
utolsó gladiátorjaiból 
összetört lebirkózott gladiátoraiból, 
de, akik tüzes és kemény vállunkkal 
még mindig nekifeszülünk 
a hideg és szürke alkonyainak, 
amely álmosan 
a föld bágyadt mellére hull.

Szilárd és hű vállunkon mi hordjuk
a siró alkony
minden sinylődő bánatát.
Mi, akik az esték 
megbékélt Karyatidjai vagyunk 
de akik Karyatidjai és fényhordozói 
leszünk
a holnap újra feltörő szűz hajnalnak is.724

724 Todor Manojlovic: Este. (Száva Sumánovics festményéhez.) Ford. Csuka Zoltán = 
Bácsmegyei Napló, 1926. júl. 4.; Harmat Béla: Csuka Zoltán bibliográfia. Pest megyei Műve
lődési Központ és Könyvtár, Szentendre, 1982.
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Téves tehát Czine Mihály megállapítása, hogy Csuka „a délszláv irodal
mak közvetítését” úgy kezdte meg, hogy „először Tin Ujevic horvát költő 
Hétköznapi sirámok című versét fordította 1927-ben [sic!].”725 Ezt a téves 
adatot ismétli meg Czine Harmat Béla Csuka-bibliográfiájának bevezető
jében is!726 Egyébként sem ez volt Csuka első fordítása szerbről magyarra. 
Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy Csukának a Napló bán közölt korai 
fordításait a Harmat Béla-féle bibliográfia nem jegyzi.727

A centrifugális táncos

Az első világháborút követően Todor Manojlovic Belgrádban horgonyzott 
le, nagynénjénél, Linka Krsmanovicnál a Terazijén lévő előkelő Krsmanovic- 
palotában, amelynek szomszédságában, a Moszkva Szállóban adtak egy
másnak találkát a fiatal, tenni vágyó szerb értelmiségiek, a szerb modernis
ták: Milos Crnjanski, Sibe Milicic, Josip Kosor, Mirko Korolija, Ivó Andric, 
Sima Pandurovic, Branko Popovic, Miloje Milojevic, Tin Ujevic és mások.728 
Ennek a bohém (írókból, festőkből és zeneszerzőkből álló) művészcsoport
nak volt lelkes tagja Todor Manojlovic, sőt műveltsége révén gyakran ő volt 
az asztaltársaság hangadója is, tekintettel nagy olvasottságára, nyelvtudásá
ra, jovialitására és higgadtságára.729 Baráti körét a Krsmanovic-palotában is 
gyakran vendégül látta, s ez a társalgás rendszerint hajnalig tartó irodalmi 
vitákkal ért véget.730

Todor Manojlovic 1920-ban munkát vállalt: a belgrádi Szerb Nemzeti 
Színház Operatársulatának a titkára lett, miközben írásait a Politika is közöl
te.731 1922 őszén jelenik meg első verseskötete, a RitmovU amelynek Geca 
Kon volt a kiadója, annak fedőlapját pedig Sava Sumanovic, a jeles festő raj
zolta meg.732 Nyugtalan természete és sokféle érdeklődése gyakran sarkall
ta utazásra: hol Zágrábban bukkant fel, hol Olaszország kultikus városai
ban: Rómában, Firenzében, Velencében.733 Időközben a belgrádi PEN Klub 
titkári teendőit is elvállalta.734 Második verseskötete, a Vatrometi i Bajka o

725 Czine Mihály: Csuka Zoltán. Különlenyomat a Jelenkor október-novemberi számából. 
Pécs, 1975,19.

726 Czine Mihály: Csuka Zoltán =  Harmat Béla: Csuka Zoltán bibliográfia. Pest megyei 
Művelődési Központ és Könyvtár, Szentendre, 1982, 21.

727 Harmat Béla: Csuka Zoltán bibliográfia. Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár, 
Szentendre, 1982.

728 Radovan Popovic: Gradanin sveta. Zivot Todora Manojlovica. Gradska narodna 
bibliotéka Zarko Zrenjanin, Zrenjanin, 2002, 30.

729 Uo. 31.
730 Uo.
731 Uo. 32.
732 Uo. 43.
733 Uo. 51.
734 Uo. 55.

- 136 -



Akteonu 1928-ban látott napvilágot.735 Akárcsak első kötete, ez is kedvező 
fogadtatásra talált.736 Végül 1930-ban hagyta el a nyomdát a Centrifugálni 
igrac737, amely Marta Frajnd megfogalmazása szerint „legismertebb és leg
jobb drámai alkotása”738, sokak szerint pedig ez a mű jelzi a modern szerb 
dráma kezdetét. Csuka e művet találta fontosnak 1931-ben magyarra fordí
tani, bibliográfiája ezt jelzi első műfordításaként.739

A kötet előtörténetéhez tartozik - s ezt egyik írásában Csuka mondja el 
-, hogy Manojlovic A centrifugális táncosának „egy felvonását 1927-ben a 
budapesti Zeneakadémián megtartott első (de sokáig utolsó) jugoszláv iro
dalmi estén is előadták”.740

Amikor 1929 decemberében a szabadkai Napló néhány szerb írót szó
laltatott meg terveiről, aktuális írásairól, többek között Todor Manojlovic is 
nyilatkozott.741 A laptudósítás szerint „a finomhangú szerb lírikusnak”, „Ady 
Endre egykori barátjának” egy eredeti drámáját,.A centrifugális táncost készül 
bemutatni a belgrádi Nemzeti Színház, amelyről szerzője a többi között ezt 
vallotta: „Most folynak a próbái Centrifugális táncos című színdarabomnak, 
amelyeket a beogradi nemzeti színház kiváló rendezője, Rakitin úr vezet, és 
a próbákon természetesen én is részt veszek. Rakitin sok művészetet visz 
bele munkájába, egészen újszerű rendezést igyekszik adni a darabnak, a 
szerepeket pedig a beogradi gárda leghivatottabb tagjai vállalták, akik igen 
sok szeretettel dolgozták ki szerepeiket. [...] Bár a darab quasi realisztikus 
keretben folyik, valójában azonban egészen idealisztikus. Talán be is sorol
ható abba a nagy európai művészeti irányba, amelyet neoromantizmussal 
szoktak jelölni.”742

A bemutatóra 1930. január 3-án este került sor a belgrádi Szerb Nem
zeti Színházban.743 Az eseményt a Politika kéthasábos cikkben harangozta 
be, amelyben a szerző is nyilatkozott a darabról.744 A bemutatót követően 
A centrifugális táncos átütő sikeréről Z. Vukadinovic számolt be a Politiká-

735 Uo. 56.
736 Uo.
737 Todor Manojlovic: Centrifugálni igrac. Misterija u cetiri cina. Izdavacka knjizara 

Gece Kona, Beograd, 1930.
738 Uo. 65.
739 Harmat Béla: Csuka Zoltán bibliográfia. Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár, 

Szentendre, 1982,44.; Manojlovics Tódor: A centrifugális táncos. Misztérium 4 felvonásban. 
Fordította Csuka Zoltán. Uránia nyomda, Növi Sad [1931]. A könyvből 1931 márciusában 
ötven számozott példány készült kemény vászonkötésben bibliofilek számára, a szerző és 
a fordító eredeti aláírásával. A könyv fedőlapját Wellner Albert tervezte, a bibliofil példá
nyok kötését meg Herdi Ferenc, az Uránia nyomda könyvkötőmestere tervezte és készítette.

740 Csuka Zoltán: Todor Manojlovic (1883-1968) =  Élet és Irodalom. 1968. jún. 8. 4.
741 Anonim: Beográdi szerb írók önmagukról, terveikről az aktuális irodalmi problémákról 

szerb-magyar kultúrközeledésről =  Napló, 1929. dec. 25.
742 Uo.
743 V.: Predpremijeru „Centrifugainog igraca” = Politika, 1930. jan. 3.
744 Uo.
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bán az olvasóknak, egyrészt a szerző munkáját, másrészt a szereplők kivá
ló alakítását dicsérve.745 A Reggeli Újság is a belgrádi bemutatót követően 
arról tudósított, hogy „hatalmas sikerrel mutatták be Manojlovics Todor 
A centrifugális táncos című drámáját a beogradi Nemzeti Színházban”, továb
bá, hogy ez a dráma „az idény legnagyobb alkotása”.746 A belgrádi bemuta
tóra Szenteleky Kornél is készült, mert szeretett volna Manojlovictyal talál
kozni. 1929. december 30-án írja Mladen Leskovacnak Belgrádba, hogy 
A centrifugális táncos bemutatójára készül: „A hely miatt már írtam Tosónak, 
levelemet a Nemzeti Színházba címeztem, mivel pontos címét nem tudtam. 
Ha az Ön ideje és egészsége megengedné, úgy hálás lennék, ha talán telefo
non érdeklődne Tosónál, hogy rendben van-e a jegyem, mert nem szeretnék 
emiatt megkésni vagy éppen lemaradni az előadásról.”747

A darabot azonban nemcsak Szenteleky látta, hanem Csuka Zoltán is, aki 
a Reggeli Újságban lelkesen tudósított az előadás belgrádi sikeréről.748 Meg
látása szerint „Manojlovics misztériuma irodalmi szempontból is művészi 
alkotás, nyelvezete tiszta és finom költői nyelv, válogatott, nagyszerű, pazar 
szavak, finoman kicsiszolt mondatok és sok helyen a költemény szárnyaló, 
varázslatos erejű.”749 Egyébként, hogy Szenteleky és Csuka ott voltak a belg
rádi bemutatón, arról a Reggeli Újság is hírt adott, mondván, hogy „a jugo
szláviai magyar írók közül Szenteleky Kornél, a kiváló író és műfordító és 
Csuka Zoltán tekintették meg a színdarabot, és mindketten nagy elismerés
sel nyilatkoztak arról”.750 Szinte biztosra vehető, hogy Belgrádban mindket
ten személyesen is találkoztak Manojlovictyal.

Már 1930 januárjában hírt adtak a lapok arról, hogy Manojlovic A centri
fugális táncosát német, cseh és magyar nyelvre fordítják, s hogy „Csuka Zol
tán noviszádi író fordítja le magyarra a misztériumot”.751 Jó fél évvel később, 
1930 augusztusában harangozták be az újságok, hogy Manojlovic darabja 
Belgrádban könyv alakban is megjelent752, továbbá, hogy „rövidesen elké
szül a misztérium magyar fordítása is”.753 1930 szeptemberének elején a dara

745 Z. Vukadinovic: „Centrifugálni igrac” =  Politika, 1930. jan. 5.
746 Anonim: Hatalmas sikerrel mutatták be Manojlovics Todor A centrifugális táncos 

című drámáját a beogradi Nemzeti Színházban = Reggeli Újság, 1930. jan. 5.
747 Szenteleky Kornél irodalmi levelei 1927-1933. Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta 

Bisztray Gyula és Csuka Zoltán. Kiadja a Szenteleky Társaság, Zombor-Budapest, 1943,160.
748 Zsongor [Csuka Zoltán]: Manojlovics Tódor „Centrifugális táncos” című misztériuma 

telt házakat vonz Beográdban = Reggeli Újság, 1930. jan. 22.
749 Uo.
750 Anonim: Német, cseh és magyar nyelvre fordítják le Manojlovics Tódor „Centrifugális 

táncos” című nagyhatású misztériumát = Reggeli Újság, 1930. jan. 24.
751 Uo.
752 Todor Manojlovic: Centrifugálni igrac. Misterija u cetiri cina. Izdavacka knjizara 

Gece Kona, Beograd, 1930.
753 Anonim: Megjelent a könyvpiacon Manojlovics Tódor „Centrifugális táncos” című 

misztériuma =  Reggeli Újság, 1930. aug. 10.
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bot Emil Nadvornik rendezésében Szarajevóban is előadták.754 Azt követő
en 1930. október 1-jén az újvidéki Szerb Nemzeti Színház mutatta be755, s 
a szerző személyesen is részt vett a bemutatón, melynek kapcsán a Reggeli 
Újságnak is nyilatkozott.756 Nyilván ez is alkalom volt Csuka és Manojlovic 
személyes találkozására.

1931 januárjától már Manojlovicot is Újvidéken találjuk: akkor választot
ták meg a Matica srpska főtitkárává757, s erről a posztról egy év múltán, 1932 
januárjában köszönt le.758 Ez idő alatt a Letopis négy könyvét szerkesztette 
be, miközben összetűzésbe került a szürrealistákkal, akik azzal vádolták őt 
meg, hogy feladta modernizmusát, s hogy „tradicionalistává” lett.759 Min
denképpen ez az egy Újvidéken töltött év azt is jelentette, hogy Csuka Zol
tánnal egy városban élt, s feltehetően többször volt alkalma találkozni vele.

1931. február 7-éig Csuka már be is fejezte Manojlovic-fordítását, tekin
tettel arra, hogy a Reggeli Újság február 8-i számában kezdte azt közölni foly
tatásokban760, és március 22-én fejezte be.761 Alig egy héttel később, 1931. 
március 29-én jelent meg a vajdasági könyvpiacon A centrifugális táncos 
magyar nyelvű fordítása.762

1931. június 3-án Manojlovicot szülővárosában, Nagybecskereken is 
ünnepelték.763 Akkor mutatta be a városban vendégszereplő szerb színtársulat

754 Radovan Popovic: Gradanin sveta. Zivot Todora Manojlovica. Gradska narodna 
bibliotéka Zarko Zrenjanin, Zrenjanin, 2002, 69.

755 Anonim: Szerdán kezdi meg előadásait a noviszádi Szerb Nemzeti Színház. Első 
estén Manojlovics Tódor „Centrifugális táncos'’ c. misztériuma kerül bemutatásra = Reg
geli Újság, 1930. szept. 28.; A darabot Viktor Starcic rendezte. (Lásd: Radovan Popovic: 
Gradanin sveta. Zivot Todora Manojlovica. Gradska narodna bibliotéka Zarko Zrenjanin, 
Zrenjanin, 2002, 69.)

756 Anonim: Manojlovics Tódor, a kiváló színműíró személyesen vett részt a Centrifugális 
táncos noviszádi bemutatóján és nyilatkozott a Reggeli Újságnak új terveiről = Reggeli Újság, 
1930. okt. 4.

757 Anonim: Manojlovics Tódort, az ismert írót választották meg a Matica Szrpszka új 
főtitkárává = Reggeli Újság, 1931. jan. 6.

758 Anonim: Nagyszerű hangulatban, értékes beszédek és ezer tréfa között búcsúztatták 
el Noviszád intellektueljei Manojlovics Tódort, a nagy jugoszláv írót =  Reggeli Újság, 1932. 
jan. 17. (A Matica srpska vezetősége az egyéves próbaidő letelte után nem hosszabbította 
meg szerződését.)

759 Radovan Popovic: Gradanin sveta. Zivot Todora Manojlovica. Gradska narodna 
bibliotéka Zarko Zrenjanin, Zrenjanin, 2002, 72.

760 Anonim: A Reggeli Újság holnapi irodalmi mellékletében Manojlovics Tódornak, 
a kiváló jugoszláv színműírónak „Centrifugális táncosáéból közöljük az első felvonást =  
Reggeli Újság, 1931. febr. 7.

761 Anonim: Holnapi számunkban fejezzük be Manojlovics Tódor „Centrifugális táncosá
nak" közlését = Reggeli Újság, 1931. márc. 21.

762 Manojlovics Tódor: A centifugális táncos. Misztérium 4 felvonásban. Fordította: 
Csuka Zoltán. Uránia nyomda, Növi Sad [1931]; Anonim: Megjelent Manojlovics Tódor 
Centrifugális táncosának magyar fordítása =  Reggeli Újság, 1931. márc. 29.

763 Anonim: Manojlovics Tódor ünneplése Becskereken = Reggeli Újság, 1931. jún. 4.
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A centrifugális táncost.764 Borsodi Lajos a Híradó bán a többi között így mél
tatta a város szülöttjének legújabb alkotását: „Valóban elsőrendű, a legfino
mabb irodalmi igényeket kielégítő alkotás ez a minden részletében szárnyaló 
szellemmel és költői lélekkel megírt színdarab. Manojlovity Teodor nemcsak 
a dialógusok felépítésében bizonyult a szó legszebb értelmében mesternek, 
hanem a jelenetek ökonomikus elhelyezésében is. Mélyenjáró gondolatait 
játszi könnyűséggel viszi át a folyamatos cselekmény egyre jobban feszü
lő menetbe és jelenetein át a zseniális poéta nagyszerű meglátásai, színes 
szimbólumai éles megvilágításban ragyognak föl a színpadról. Ilyen fényes 
kvalitások mellett nem csoda, hogy sajtó és közönség Manojlovity Teodor 
darabját a legnagyobb elragadtatással, irodalmi szenzációként fogadta.”765

Találkozásaik, levelezésük

Ismeretes, hogy Csuka tizenkét évet töltött irodalomszervezőként, lap
kiadóként és műfordítóként a Vajdaságban, s hogy 1933 augusztusában 
Magyarországra költözött, Érdligetre.766 A Manojlovictyal való ismeretségét, 
barátságát attól kezdődően levelezés útján tartotta fenn, miközben időnként 
találkozásaikra is sor került.

Első találkozásukra Csuka így emlékezik: „1923-ban, amikor Újvidé
ken az ÚT című folyóirat aktivistái első irodalmi matinéjukat rendezték, a 
belgrádi szerb expresszionistákkal együtt Todor Manojlovic is eljött erre a 
kétnyelvű manifesztációra.”767 Attól kezdődően hosszabb-rövidebb kihagyá
sokkal fenntartották a kapcsolatot.

Hosszabb szünet után 1957 őszén vette fel Csuka ismét a kapcsolatot 
Manojlovictyal. Az alábbi levéllel fordult hozzá „a régi jó kapcsolat újbóli 
helyreállítása” végett, miközben magáról is vallott, és Bölöni György érde
kében is eljárt:

„Kedves Manojlovics Mester!
Van annak már jó egy esztendeje, hogy kedves nővére Budapesten járt 

s átadta nekem szíves üdvözletét. Ez alkalommal én fordításaimból küldöt
tem Önnek s hasonlóképpen nagy örömmel üdvözletét küldtem, abban a 
reményben, hogy felvesszük egymással a régi kapcsolatot.

Sajnos, a válaszra a mai napig hiába vártam. Mivel azonban most egy 
kéréssel kapcsolatban én szeretnék Önhöz fordulni, újból jelentkezem, abban 
a reményben, hogy hamarosan választ is kapok.

A napokban Bölöni György író, Ady Endre emlékének egyik leghívebb 
ápolója, azzal a kéréssel fordult hozzám, ha módomban áll, szerezzem meg

764 Uo.
765 Borsodi Lajos: A centrifugális táncos = Híradó, 1931. jún. 4.
766 Harmat Béla: Csuka Zoltán bibliográfia. Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár, 

Szentendre, 1982, 19.
767 Csuka Zoltán: Todor Manojlovic (1883-1968) = Élet és Irodalom, 1968. jún. 8.
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azokat a verseket, vagy tanulmányokat, amelyeket szerb vagy horvát költők 
és írók Adyhoz, illetve Adyról írtak. Én csak Ivanji Iván versére emlékszem, 
melyet Ady-fordításai elé írt s az Ön írására, melyet ezzel kapcsolatban Ady 
költészetéről volt szíves írni. Fölteszem azonban, hogy esetleg Önnek is van 
verse, melyet Adyhoz vagy Adyról írt, vagy pedig van olyan visszaemléke
zése, amely a magyar irodalomtörténetet érdekli. Bölöni Györgynek ilyen 
írásra is szüksége lenne.

Nagyon kérem, ha van ilyen verse, vagy írása, legyen olyan jó és küld
je el nékem s én Bölönihez fogom továbbítani. Természetesen megjelenés 
esetén értesítem s ha majd Pestre jön, a tiszteletdíjat felveheti, vagy valaki
vel felvétetheti.

Igen örvendenék, ha a régi jó kapcsolat újból helyreállhatna közöttünk 
s ha esetleg ismét fordíthatnék is írásaiból. Amint minden bizonnyal tudja, 
én azóta igen sok mindent fordítottam s Magyarországon elég sokat tettem a 
szerbhorvát irodalom megismertetéséért és elismertetéséért. Remélem, hogy 
ezt a munkámat a jövőben fokozott mértékben folytathatom.

Lehetségs, hogy a közeljövőben Jugoszláviába utazhatom s nagyon örven
denék, ha akkor akár Noviszádon, akár Beogradban személyesen is talál
kozhatnánk.

Kedves nővérének szívélyes üdvözletemet küldöm, Önt pedig a régi barát
sággal köszöntöm:

Érdliget, 1957. okt. 31.”768 Csuka Zoltán

Manojlovicnak 75. születésnapjára 1958 januárjában úgy kedveskedett 
Csuka, hogy lefordította, és az Élet és Irodalomban megjelentette Párizsi 
reggelek című versét769, amelyet tíz évvel később a Magyar Szó is közölt.770

1958 februárjában Csuka közelgő jugoszláviai látogatását jelzi, egyben 
pedig Kassák Lajos és Todor Manojlovic között közvetít fordításügyben:

„Kedves Todor Mester!
Tegnap délelőtt küldtem el lapomat, melyen értesítettem, hogy március 

18-án útra kelek, először Zágrábba utazom s 26-a körül leszek Belgrádban, 
majd elsején tovább utazom Noviszádra. Délután pedig befutott Kassák 
Lajos levele, - mert időközben értesítettem, hogy kedves Todor Bátyám haj
landó a Mesterek köszöntése sorozat pár versét lefordítani - melyben küldi 
a Mesterek köszöntése sorozatot, azzal a kéréssel, hogy szívélyes köszönté
se tolmácsolásával továbbítsam Önnek. »Nagyon szeretném, ha Manojlovic 
barátunk vállalná a Mesterek köszöntése fordítását - írja Kassák - meggyőző
désem, hogy ezt nagyszerűen meg tudná csinálni... kérlek, továbbítsd őket

768 Lásd a levelet a szerző tulajdonában.
769 Manojlovics Todor: Párizsi reggelek. Ford. Csuka Zoltán. = Élet és Irodalom, 1958. 

jan. 24.
770 Manojlovic Todor: Párizsi reggelek. Ford. Csuka Zoltán. = Magyar Szó, 1969. nov. 16.
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Manojlovicshoz, egyben közvetítsd hozzá szívélyes üdvözletemet s előre is 
köszönetét mondok segítő akaratáért.«

Mellékelten tehát átadom a csokor verset s magam is nagyon örvendenék, 
ha nehányat viszontlátnék belőlük szerb vagy horvát folyóiratban.

Egyébként most jelent meg a Híd a Drinán második kiadása, igen szép 
kiállításban. Nem tudom, Todor bátyám látta-e az első kiadást? Ha nem lát
ta volna, szívesen elküldöm, vagy elviszem magammal a verseskönyvemmel 
együtt. Az Olcsó Könyvtár sorozatban egyébként a Prokleta avliját is kiadják; 
most van az ügy hivatalos úton, hogy a szerzői jogot megszerezzék, s aztán 
nyomban hozzáfogok a fordításhoz.

Szíves válaszát arról, hogy vajon Belgrádban vagy Újvidéken találkoz
hatunk-e, örömmel várom és a viszontlátás reményében is a régi, hűséges 
barátsággal köszönti:

Érdliget, 1958. febr. 20.”771 Csuka Zoltán

Ez volt különben az utolsó (ismert) levél, amelyben Csuka magázta 
Manojlovicot. Időközben történt találkozásaik elmélyítették, meghittebbé tet
ték baráti kapcsolatukat. Erről tanúskodik az alábbi Csuka-levél is, amelyben 
felsejlik a dubrovniki PEN Kongresszuson való találkozásuk emléke (1933 
májusában), Manojlovic budapesti látogatásának előkészületei, valamint az 
a terv, hogy A centrifugális táncost Budapesten is bemutassák:

„Dragi moj Todore!
Ha misztikus telepátiában nem is hiszek, azt azonban hiszem, hogy van

nak a léleknek rezdülései, amelyek eddig ismeretlen hullámhosszon eltalálnak 
a másik emberig, akit szeret. Tegnap este hallgattam meg Köpeczi Bélának, 
a Kiadói Főigazgatóság vezetőjének előadását, amely a »magyar irodalom 
külföldön« címen hangzott el, s mert a hóvihar idő előtt hazakényszerített, 
hozzászólásomat s tanácsaimat ma délelőtt levélben írtam meg neki. A levél 
végén megemlítettem, hogy már a tegnap esti előadás előtt megint felhívtam 
Kéry Lászlónak, a Pen Klub főtitkárának figyelmét régi adósságunkra, hogy 
Téged meg kell hívni Pestre, s László barátom azt tanácsolta, most ismét hív
jam fel erre Köpeczi figyelmét, mert aktuálisnak tartja a dolgot. Nos, leve
lemben nyomatékosan felhívtam Köpeczi figyelmét, hogy a meghívást nem 
halaszthatjuk tovább.

A levél délután elment, s én most, estefelé kaptam meg a Magyar Szó 
vasárnapi számát, amelyben Fehér Ferenc közli Rólad szóló cikkét, illetve 
interjúját. így tudtam meg, hogy most vagy nyolcvanéves, amihez mindenek
előtt őszinte szívből gratulálok, azzal a szívbéli kívánsággal, hogy jó egészség
ben még sokat alkoss, és hamarosan Budapesten találkozhassunk. A cikket 
egyébként - utólag - holnap délelőtt expressz küldöm Köpeczinek. Remé

771 Lásd a levelet a szerző tulajdonában.
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lem, a meghívás most már hamarosan meglesz, s mire az idő megenyhül, 
Te is jöhetsz, hogy régóta tervezett előadásodat itt Budapesten megtarthas
suk. S akkor talán a Centrifugális táncost is teljes egészében bemutathatjuk.

Ami engem illet, én most is sokat és nagy kedvvel dolgozom, jelenleg 
Krleza m. Kir. Honvéd novelláit fordítom. Jugoszláv irodalomtörténetem 
elkészült, most megy nyomdába és a nyár közepére megjelenik; rólad is szól
tam benne. A jugoszláv líra antológiája is nyomdában van, a kötetben meg
jelent Manojlovic-verseket én fordítottam. (Magad is átnézted a szöveget.)

Ha sikerül, az idén nyáron egy-két hónapra újból Jugoszláviába utazom, 
s remélem, ott is találkozni fogunk. Ezúttal nagy fába vágom a fejszét: a dal- 
máciai költészetből állítok össze antológiát aló. századtól kezdve mindmáig; 
a kötet végén a fordító adja közre a húszas és ötvenes években írt dalmáciai 
verseit. (Apropos, emlékszel, amikor a Pen Kongresszus idején együtt sétál
gattunk éjszaka a dubrovniki kikötőben?)

Tódorom, egyelőre ennyit akartam közölni, s most már biztosan hiszem, 
hogy a meghívást az idei év elején vagy nyarán megkapod. Én legalábbis 
mindent el fogok követni, hogy a régi tervet végre-valahára nyélbe üssük.

Nővéred kezét csókolom, téged pedig a régi, őszinte barátsággal ölel:
Érdliget, 1963. febr. 6.”772 Csuka Zoltán

Csuka a levélben jelzett jugoszláv irodalomtörténetében773 így méltatta 
Manojlovicot: „A váradi Holnaposok mozgalmával kezdte írói pályafutását 
a becskereki származású Todor Manojlovic (1883), Ady Endre egykori szerb 
barátja. Főleg expresszionista szabadverseket és néhány színdarabot írt, ame
lyeket szerb színházak adtak elő. Bölcseleti tanulmányait Bázelben végezte, 
a két világháború közt egy ideig a Letopis szerkesztője is volt. Jelenleg szü
lővárosában, Zrenjaninban (Nagybecskerek) él, s még most is szorgalmasan 
dolgozik. A külföldi irodalmak kitűnő ismerője, a magyar költők közül is 
sokat fordított (Ady Endrét, Kosztolányit, Kassák Lajost stb.). Drámái közül 
legjobban sikerült az élesen háborúellenes Centrifugális táncos (Centrifugálni 
igrac, 1930), amely magyar fordításban is megjelent.”774

1964 májusában egy rendhagyó, érdekes és megható találkozásra került 
sor Budapesten, amelyről egy lírai hangú riportban Csuka Zoltán adott hírt 
a Pest megyei Hírlapban: ötvennégy év után ismét találkozott két holna- 
pos, Todor Manojlovic és Dutka Ákos. A megható találkozás résztvevője és 
szemtanúja pedig a közös barát, Csuka Zoltán volt, aki erről a többi között 
így számolt be: „Május. Verőfény. Pesthidegkút körül zöld lombtengerben 
hullámzó hegygerincek. A Mátyás királyi úton lakik Dutka Ákos, a váradi 
Holnapos mozgalom egyik költője, akihez most Manojlovics Todor, a Hol-

772 Todor Manojlovic hagyatéka - Történelmi Levéltár, Nagybecskerek.
773 Csuka Zoltán: A jugoszláv népek irodalmának története. Gondolat Kiadó, Budapest, 1963.
774 Uo. 354.
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naposok egyetlen szerb tagja látogat el; A Magyar Pen Club vendégeként 
érkezett Budapestre. [... ] A zöldablakos veranda előtt Dutka Ákos jól ismert, 
szakállas arca, derűs, ma is tisztán ragyogó kék szeme. S mellette a felesége.

- Ákos!
- Theo!
Csak ennyi hallatszik. [... ]
- Mikor is találkoztunk utoljára?
S hamarosan kiderül, hogy - ötvennégy esztendeje. [... ] S fenn a verandán 

egyetlen ütött-kopott kis íróasztal, ahol Dutka Ákos a verseit írja, mellette 
mint valami csodálatos világítású mesebarlang, a festményekkel, szobrokkal 
zsúfolt kis szoba. S a két öreg költő áhítatosan áll meg Ady halotti maszk
ja előtt. [...] Lenyűgöző. Theo és Ákos bácsi sokáig szótlanul állt előtte.”775 
Amikor 1964 őszén Csuka Zoltán Újvidéken járt, ottlétét egy levelezőlap
pal jelezte Manojlovicnak, amelyet szerb nyelven írt neki. Ebben is találko
zásra invitálja őt.

„Dragi moj Toso!
Evő mene u Novom Sadu; odavde 14-og septembra (u ponedeljak) putujem 

u Beograd, na simpozijum Vuka Karadzica. Tamo cu biti do 20-og o. m. 
Mózes da me nades u Savezu Knjizevnika ili kod Instituta za srpskohrvatski 
jezik i knjizevnost (Knez Mihajlova 35) gde je kancelarija i gde [... ] stanujem. 
Nadam se, da ces doci i cemo se vidjeti.

Ceka i grli tebe tvoj stari:
12. IX. 1964.”776 Zoltán

1965 áprilisában Csuka Zoltán újvidéki jövetelét jelzi Manojlovicnak, az 
ismételt találkozás reményében, miközben arról is beszámolt neki, miként 
járt el érdekében a Magvető Kiadónál.

„Drága jó Tósóm,
nagy örömmel kaptam meg lapodat, s hálásan köszönöm a kitüntetésem

mel kapcsolatos jókívánságaidat. Remélem, hogy ez az elismerés azt jelenti, 
hogy a jövőben még intenzívebben folytathatjuk azt a munkát, amelyet néhá- 
nyan már hosszú évtizedekkel ezelőtt kezdtünk, s íme, most végre az első 
gyümölcsérés ideje is következett. Igaz, közben volt néhány fagyos és gyü
mölcs- (vagy virág-)hervasztó időjárás is, de annál szebb a mostani eredmény.

A Commedia elhelyezésével kapcsolatban sem ülök »babéraimon«, s min
den reményem megvan arra, hogy a jövő színi évadban sikerül vagy Pesten, 
vagy legalábbis Szegeden vagy más nagyobb város színházában bemutatnunk. 
Mindenesetre a Magvetőnél most ígéretet kaptam arra, hogy a Magvető

775 Csuka Zoltán: Két Holnapos a tegnapba visszanéz = Pest megyei Hírlap, 1964. máj. 21.
776 Todor Manojlovic hagyatéka - Történelmi Levéltár, Nagybecskerek.

- 144 -



negyedévenként megjelenő Almanachjában is napvilágot lát, s így legalább 
több helyre tudjuk eljuttatni. Biztosítalak, hogy a tárgyalásokat makacsul 
tovább folytatom, s nem nyugszom addig, amíg eredménnyel nem jár.

Május végén vagy háromhetes tartózkodásra Noviszádra utazom (a Mati- 
cában búvárkodom Jasa Ignjatovic monográfiámmal kapcsolatban), s nagyon 
jólesnék, ha akkor átjönnél legalább egy napra Novisadra.

Remélem, hogy addig jó hírekkel is tudok szolgálni.
A közeli viszontlátás reményében is kívánok minden jót, elsősorban jó 

egészséget és munkakedvet és a régi, őszinte barátsággal ölel:
Érdliget, 1965. ápr. 30.”777 Csuka Zoltán

1965 őszén Csuka ismét Újvidékre és Belgrádba készül utazni, s kéri 
barátját, hogy lehetősége szerint keresse őt fel. Eközben egy jól sikerült rádió
műsorról ad hírt, amelyben többek között Manojlovicot is megszólaltatták.

„Kedves Tódorom,
nagy örömmel kaptam meg lapodat, s mindenekelőtt jelentem: e hó 

12-én kedden este érkezem Noviszádra, ahol 14-ig este leszek, viszont 15-18 
között Belgrádban leszek, ahol a háború utáni regény symposionjára kap
tam meghívást. Ha esetleg Noviszádra jössz, a Fórumnál találhatsz, ha pedig 
Belgrádba, akkor az írószövetségben, illetve ott, ahol a jugoszláv regény 
symposionját tartják.

Talán mondanom sem kell, mennyire örvendenék, ha találkozhatnánk 
és élőszóban is elmondhatnám, hogy a Commedia dellarte egyelőre a Mag
vető almanachjában jelenik meg, de igyekszem színházat is találni a számá
ra. Ha Devics barátommal esetleg Noviszádon találkozhatom, okvetlenül 
beszélek vele.

A Híd a Dráván műsora júl. 4-én viharszünet miatt elmaradt, a múlt hét 
szombatján »ismételték« meg, ezúttal nem tört ki semmiféle vihar. A Te han
god és Kasié is kitűnő volt, ezenkívül még Mladen Leskovac szerepelt saját 
hangjával. Igazán sajnálom hogy a műsort nem hallottad, mert elsőrangú 
anyag volt, és minden bizonnyal nagy sikert is aratott. Legalábbis a Népsza
vában nagyon jó kritika jelent meg róla.

Abban a reményben, hogy a találkozót most akár Noviszádon, akár 
Belgrádban sikerül »nyélbe ütnünk«.

A régi szeretettel ölel:
Érdliget, 1965. okt. 7.”778 Cs. Zoltán

Csuka 1968 januárjában 85. születésnapján köszöntötte Manojlovicot.

777 Uo.
778 Uo.
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„Dragi moj Todore,
prvo i prvo od svega srca Ti cestitam na tvoj osamdesetipeti rodjendan i 

zelim Ti dobro zdravlje is raspolozenje na dalji rád Na mnogaja ljeta! Osobito 
cestitam na lepő priznanje, i za zivotnu nagradu sto si dobio. U dusi i ja sam 
bio u tvom domu u drustvu tvojih kolega i cvrsto stisnuo tvoju ruku.

A hír vétele után azonnal beszéltem a Magyar Rádió irodalmi osztályán 
Puskás Karcsi barátunkkal, s elhatároztuk, hogy a Rádió is méltóképpen 
meg fog emlékezni a nevezetes évfordulóról. Vagy a rádióban legutóbb fel
vett nyilatkozatodból adunk egy részletet - amihez időszerű bevezetőt írok 
- vagy pedig a Commedia dellartét rádiószerűsítjük (mert így túl hosszú 
lenne), illetve adunk belőle egy részletet, és ahhoz írok bevezetőt. Én majd 
időben megírom Neked, mikor fogja a rádió sugározni, úgyhogy otthon 
meghallgathatod.

Viszont az Európa könyvkiadónál javasoltam, hogy költészetedből a 
Modern Könyvtárba adjunk válogatást, s ezt elvben el is fogadták. A kötet 
még ebben az évben megjelennék, ezzel kapcsolatban azonban egy kérésem 
lenne Hozzád: megfelelő anyagra van szükségem, tehát versekre. Néhány ver
sed már készen áll, de ezt ki kellene egészíteni. Arra kérlek, vagy küldj él még 
nekem verseket, vagy pedig könyvet, amelyben a verseket megtalálhatom.

Ha minden sikerül, lesz Budapesten annyi pénzed, hogy ismét feljöhess, 
és itt tölthess pár kedves hetet. Remélem, hogy egészségi állapotod tavaszig 
javulni fog, és ismét utazóképes leszel; Fehér Feri riportjában, sajnos, azt 
olvasom, hogy az idei kemény tél meglehetősen megviselt. De biztos vagyok 
benne, hogy nyár elejéig összeszeded magad, s akkor megint feljöhetsz Pestre.

Egyelőre a magam részéről ennyit, még egyszer minden jót, sok új alko
tást kívánok és a viszontlátásig is ölellek a régi szeretettel:

Érdliget, 1968. január 5.”779 Csuka Zoltán

Manojlovic felépülésére, budapesti látogatására már nem kerülhetett sor: 
1968. május 27-én hunyt el Nagybecskereken. Barátja, Csuka Zoltán már csak 
nekrológot írhatott róla az Élet és Irodalomban:780 „Személyében és költésze
tében úgy forrt egybe a magyar és a szerb irodalom szeretete, akár a hajdani 
Vitkovics Mihályéban, vagy később az Aranyt és Petőfit, Madáchot fordító 
Zmaj Jovan Jovanovicéban, vagy még később, a vajdasági Szenteleky Kor
nélban. Sohasem kereste a sikert és az ünneplést; a méltó elismerést is csak 
szinte közvetlenül halála előtt, ez év januárjában kapta, amidőn a szülőváro
sában, a mostani Zrenjaninban Ovidiusként élő költő örök derűs mosolyával 
fogadta a jugoszláviai szerb és magyar írók küldöttségét, akik az életműért

779 Uo.
780 Csuka Zoltán: Todor Manojlovic (1883-1968) = Élet és Irodalom, 1968. jún. 8.
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járó díjat hozták el neki. Nem sokkal később pedig a belgrádi magyar nagy
követtől vette át a Magyar Pen Club emlékérmét.”781 

Ezzel ért véget kettőjük negyvenöt éves barátsága.
(2011)

781 Uo.
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KASSÁK LAJOS EGY SZERB BARÁTJA: 
TODOR MANOJLOVIC

Todor Manojlovic (1883-1968), a nagybecskereki költő, prózaíró, műfor
dító, irodalmár, művészettörténész és kritikus, vagy ahogyan a nagyváradi 
holnaposok minősítették, az Adyval is barátkozó „szerb származású és euró
pai látókörű poéta”, magyar irodalmi értékek jeles szerb közvetítője, a két 
világháború közötti időszakban is éber figyelemmel kísérte a magyar iro
dalmat, azon belül pedig Kassák Lajos író, költő, műfordító és képzőművész 
kibontakozó pályafutását. Manojlovic már 1921-22-ben a modern költészet 
fejlődéséről írt hosszabb tanulmányában, az izmusokról értekezve számba 
vette Kassák újító költészetét és művészetét. Később, 1930-ban már szüksé
gesnek tartotta, hogy műfordítása révén a Srpski knjizevni glasnik olvasóinak 
is bemutassa Kassák avantgárd költészetét. Ekkor kerülhetett sor első levél
váltásukra vagy személyes találkozásukra is, hiszen e versfordítás a folyóirat
ban „a szerző engedélyével” jelent meg. Azt követően negyedszázados csend 
állt be kapcsolatukban, amely csak az 1950-es évek második felétől eleve
nedett meg Csuka Zoltán hathatós közbenjárása folytán, s terebélyesedett 
egy életre szóló barátsággá, amelyről a Manojlovichoz írt Kassák-levelek is 
tanúskodnak. E tanulmány célja, hogy a nagybecskereki Történelmi Levél
tárban őrzött Manojlovic-hagyaték eddig ismeretlen Kassák-levelei nyomán 
- amelyek Bori Imréről is említést tesznek - felvázolja a két költő kapcsolatát, 
s ezzel szolgáltasson adalékot Kassák szerb recepciójához.

A belgrádi modernisták között

Az SZHSZ Királyság megalakulását követően Todor Manojlovic, aki visz- 
szatért Belgrádba, ahol Ott 1920 és 1924 között a belgrádi Népszínház Ope
rájának a titkára volt.782 E munkahely pedig lehetővé tette számára, hogy szo
ros kapcsolatot építsen ki a kibontakozó modern szerb költészet legjelesebb 
alkotóival. Sőt, vizsgálódás tárgyává is tette a szerb irodalmi modernizmust. 
Terjedelmes tanulmányát, erről, Manojlovic az irodalomtörténészek egybe

782 Leksikonpisaca Jugoslavije IV. (M-NJ) Főszerk. Boskov, Zivojin, Növi Sad, 1997,94-96.
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hangzó véleménye szerint 1921-22-ben írta meg, s az Albatrosz Könyvtár 
(Bibliotéka Albatros) sorozatba szánta, de ennek kiadására ismeretlen okok 
miatt csak évekkel később került sor.783 E munkájában Manojlovic a modern 
európai irodalom fejlődésvonulatára ad rálátást, és szakítva az irodalomtör
ténet korábbi, kronologikus prezentálásával, annak belső törvényszerűségei 
mentén foglalkozik az irodalmi jelenségekkel megtörve az irodalomkritika 
érezhető válságát az első világháború utáni szerb irodalomban.784 Afuturiz- 
mus szelleme című fejezetben már bizonyítható jelét adta annak, hogy ismeri 
(minden bizonnyal még budapesti korszakából) Kassák Lajos költészetét és 
a Ma folyóirat köré csoportosuló irodalmárok munkáit.785

Megítélése szerint a Kassák vezette csoportosulás a „futurizmus egyik 
hajtása”, amely Magyarországon lombosodott ki. Kassák költészete pedig, 
meglátása szerint, „mély érzelmi és kiválóan jövőbelátó poézis”, amely „túl
nyomórészt Marinetti, részben pedig Ady hatásáról tanúskodik”.786 Szerin
te a Ma folyóirat körének tevékenysége „az utóbbi időben [1921-1922-ben] 
mind jobban és jobban a dadaizmus felé tart, s ezzel az egész mozgalom las
san komolytalanságba, hiú divatos villogásba foszlik szerte”, Kassák pedig 
ennek ellenére „egy temperamentumos és érdekes poéta-művész” marad, 
olyan költő, akinek műveiből (az Ady nevével fémjelzett), „a magyar költé
szet első, új, forradalmi lángja” sugárzik.787 E disztingvált minősítés is annak 
bizonyítéka, hogy Manojlovic 1921-22-ben, akkor már a belgrádi Moszkva 
Szálló művészasztala mellől, behatóan figyelte az európai, köztük a magyar 
irodalom jelenségeit, többek között az akkor bécsi emigrációban élő Kassák 
munkásságát is. Milos Crnjanski 1924 januárjában, a magyar kultúra hatásáról 
és befolyásáról értekezve a Politikában nyilvánosan fel is rótta Manojlovicnak, 
hogy nem először dicséri a modern szerb irodalom kapcsolatait a magyar
ral, amiért, úgymond, számos dicsérettel halmozza el őt a magyar sajtó.788

Miközben Manojlovic 1921-22-ben Belgrádban többedmagával a modern 
szerb költészet kibontakoztatásán és a fiatal szerb írók tömörítésén fárado
zott, a modern szerb költészet termését 1922 őszén Ritmovi című verseskö
tetével is gazdagította, amelynek „szimbolista képeit és orfikus hangjainak 
zenéjét” dicsérte a korabeli kritika.789

1921-22-ben már az irodalmi avantgárdnak néhány fontos jugoszláv 
központja alakult ki, mindenekelőtt Zágrábban, Belgrádban és Újvidéken,

783 Manojlovic, Todor: Osnove i razvoj modernépoezije. Priredio: Gojko Tesic. Gradska 
narodna bibliotéka Zarko Zrenjanin, Zrenjanin [Izabrana dela Todora Manojlovica] 1998, 
445-446.

783 Uo. 445-446.
785 Uo. 180.
786 Uo.
787 Uo. 366.
788 Uo. 48.
789 Uo. 43-44.
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amelynek alkotói a Zenit, a Putevi, az Lft és más folyóiratok köré csoporto
sultak, azok többsége pedig felvette a kapcsolatot a hasonló affinitású euró
pai mozgalmakkal, többek között a Kassák-féle Mával is. Fontos, s az eddigi 
irodalomtörténeti kutatások szerint igen gazdag, ösztönző kölcsönhatások 
alakultak ki e folyóiratok vonatkozásában.790 Ennek a modernség jegyében 
történő irodalmi-szellemi egybefonódásnak az eredménye volt többek között 
Kassák Lajos és Todor Manojlovic ismeretsége, barátsága is.

Kassák 1919-ben a Tanácsköztársaság bukása (és a Ma megszűnte) után 
egy ideig Keszthelyen, majd Pesten volt gyűjtőfogházban, 1920 elején kisza
badult, és Bécsbe emigrált.791 Ott 1920. május 1-jétől folytatta a Ma „aktivis
ta folyóirat” kiadását.792 Számára is jelentősek voltak az 1920 és 1922 közötti 
történések: Megjelent a Máglyák énekelnek (1920), a Novelláskönyv (1921) 
ésa Világanyám (1921), 1922-ben Németh Andorral beindította a 2x2 című 
folyóiratot (abban jelent meg A ló meghal ct madarak kirepülnek című lírai 
eposza), Moholy-Nagy Lászlóval összeállította az Új művészek könyvét, nem
zetközi kapcsolatokat alakított ki az európai konstruktivistákkal, s Perneczky 
Géza értékelése szerint ekkor születtek meg „első, egyetemes szempontból is 
jelentős képzőművészeti munkái”.793 Bécsi időszakára vonatkozóan érdemes 
odafigyelni Péter Zoltán megállapítására, hogy ott „Kassák szinte mindent 
elölről kezdett, de ebben a munkában kevés magyar művész és irodalmár 
állt ki mellette a végsőkig. Ellenben új álláspontja több nemzetközi dadais
ta és konstruktivista művésszel egyezett”.794 Ennek mentén építette ki szoros 
kapcsolatait a jugoszláv avantgárd írókkal, művészekkel, folyóiratokkal is.

Az avantgárd nemzetközi folyamatában

Kassák kiterjedt európai művészi-irodalmi kapcsolataira mutatott rá 
dokumentáltan és igen szemléletesen az a 2012 januárjában, Budapesten

790 A kölcsönös hatások körei. Circles of interference. Sudac, Marinko-Franceschi, Branko 
szerk. Petőfi Irodalmi Múzeum-Kassák Múzeum-Avantgárdkutató Intézet, Budapest-Zág- 
ráb, 2012.; Nemet, Ferenc: Predstavnici srpske avangarde u madarskom casopisu Út = Srpska 
avangarda uperiodici. Zbornik radova. Golubovic, Vidosava-Tutnjevic, Stanisa szerk. Mati- 
ca srpska-Institut za knjizevnost i umetnost, Beograd, 1996, 387-393; Srpska avangarda u 
periodici. Zbornik radova. Golubovic, Vidosava-Tutnjevic, Stanisa szerk. Matica srpska- 
Institut za knjizevnost i umetnost, Beograd, 1996.

791 Rónay György: Kassák Lajos alkotásai és vallomásai tükrében. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest, 1971, 280.

792 Uo.
793 Uo.
794 Péter Zoltán: Kassák bécsi váltása = Andrási Gábor szerk.: „ . ..fejünkből töröljük ki 

a regulákat” Kassák Lajos az író, képzőművész, szerkesztő és közszereplő. Petőfi Irodalmi 
Múzeum-Kassák Alapítvány, Budapest. 2010, 23.

- 150 -



megrendezett kiállítás795, amely a történeti avantgárd két nagy mozgalmát, 
a Ma és a Zenit körét tárta fel, de amely tágabb rálátást is adott e rendkívüli 
alkotó kapcsolataira. Számunkra itt mindenekelőtt Kassáknak az irodalmi 
avantgárd jugoszláv műhelyeivel való együttműködése érdemel figyelmet, 
hiszen annak révén kerültek be Kassák versei, képversei és képzőművészeti 
alkotásai az itteni irodalmi/művészeti élet vérkeringésébe.

A Ma, a nemzetközi avantgárd jelentős fóruma, 1916 és 1919 között Buda
pesten jelent meg. harmincöt száma látott ott napvilágot.796 Előbb „irodalmi 
és képzőművészeti folyóirat” volt, majd „aktivista folyóirat”, végül „aktivista 
művészeti és társadalmi folyóirat”797, amely rövid szünet után, 1920 és 1925 
között új munkatársakkal és új koncepcióval Bécsben folytatta megjelené
sét.798 Az internacionalizmus és az intenzív kulturális és művészeti csere 
jegyében hamar felvette a kapcsolatot a zágrábi (később belgrádi) Zenittel 
(1921-1926). Vidosava Golubovic megítélése szerint „a rendkívül gyümöl
csöző kölcsönhatás több esztendőre terjedt ki”.799 A Zenit hozta a Ma tartal
mi ismertetőit és jegyezte a magyar irodalmi avantgárd eseményeit, a mun
katársak közül pedig Bosko Tokin (Todor Manojlovic barátja) volt az, aki 
megszállottan foglalkozott Kassák költészetével és épített ki szoros kapcso
latot Kassákkal.800 1921-ben „a Kassák Lajos költészetébe való bevezetést 
egy a Zenitben megjelent, A Ma és a magyar aktivista mozgalom című rövid 
ismertető szolgálta [Zenit, 1921. 6. 12.], amelyet Zenitista álnévvel szignál
tak”.801 Ez az írás Kassákot olyan alkotónak minősítette, „akinek szellemisé
ge mindig korszerű. Szellemi és gondolati világát, indulatosságát és stílusát 
különös merész csavarosság jellemzi”.802 A Számozott versek ciklusából a Zenit 
1921. 6. számában Kassák 8. vers című költeményét Bosko Tokin fordításá-

795 A Kölcsönös hatások körei. A MA és a Zenit a zágrábi Marinko Sudac-gyűjteményben 
című kiállítás 2012 januárjában a zágrábi Virtual Museum of Avant-Garde Art, a zágrá
bi Avantgárdkutató Intézet (Institute for the Research of the Avant-Garde), a Marinko 
Sudac-gyűjtemény és a budapesti Kassák Múzeum együttműködése révén jött létre. Ennek 
nyomán jelent meg egy reprezentatív kiállítási katalógus, több kapcsolattörténeti tanul
mánnyal egyetemben (A kölcsönös hatások körei. Circles of interference. Sudac, Marinko- 
Franceschi, Branko szerk. Petőfi Irodalmi Múzeum-Kassák Múzeum- Avantgárdkutató 
Intézet, Budapest-Zágráb, 2012).

796 A kölcsönös hatások körei. Circles of interference. Sudac, Marinko-Franceschi, Branko 
szerk. Petőfi Irodalmi Múzeum-Kassák Múzeum-Avantgárdkutató Intézet, Budapest- 
Zágráb, 2012,56.

797 Uo.
798 Uo. 59.
799 Golubovic, Vidosava: A Zenit és a magyar avantgárd. = A kölcsönös hatások körei. 

Circles of interference. Sudac, Marinko-Franceschi, Branko szerk. Petőfi Irodalmi Múzeum- 
Kassák Múzeum-Avantgárdkutató Intézet, Budapest-Zágráb, 2012, 36-55.

800 Uo.
801 Uo.
802 Uo.
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ban hozta.803 A Zenit mindemellett Kassák- és Moholy-Nagy-grafikákat is 
közölt, 1923. márciusi kiadásában egy cím nélküli Kassák-vers jelent meg, 
ugyanakkor a Ma 1922. júniusi száma közölte Bosko Tokinnak a Zenit és a 
zenitizmus művészeti programját ismertető írását.804 Kassák Képarchitektúra 
című manifesztuma Arhitektura slike címmel a Zenit 1922. november-de
cemberi kettős számában jelent meg, minthogy „Kassák manifesztuma bele
illett a Zenit konstruktivizmus-értelmezésébe”.805

A szerb irodalmi modernizmus jelentős mérföldköve volt 1922 január
jában a belgrádi Putevi című havi irodalmi és művészeti folyóirat megjelen
tetése, Milan Dedinac, Dusán Timotijevic és Marko Ristic szerkesztésében, 
amely a dadaizmus és szürrealizmus, valamint a modern francia irodalom 
szellemében tevékenykedett, s amelynek Stanislav Vinaver, Rastko Petrovic, 
Dusán Matic és a Kassák-rajongó Bosko Tokin mellett Todor Manojlovic 
is munkatársa volt.806 A Putevi is, programjával összhangban, természet
szerűen kereste a kapcsolatot a többi avantgárd folyóirattal, így a Csuka 
Zoltán-féle újvidéki Úttal is. Csuka 1922 áprilisában (Ember Zoltánnal és 
Velislav Spasictyal) indította útjára „aktivista irodalmi és művészeti folyó
iratát”.807 Akkor „még csak törte a szerb nyelvet, s már rátalált a magyar és 
szerb avantgarde fiatalokra”.808 Az Út azonnal kapcsolatot teremtett a zágrábi 
zenitistákkal, Ljubomir Micicékkal, s nem véletlen, hogy a Zenit 1922 máju
sában Mester János 1922. című versének magyar nyelvű közlésével biztosította 
a maga részéről az új vállalkozás támogatását, amely az alábbi sorokkal zárul:

„mi Kassák Lajos és Ljubomir Micic 
árnyéka alá okádtuk bánatunkat 
szemünk egyglédába csavartuk velük 
MA + ÚT + ZENIT =
MI ÚJ MŰVÉSZEK!”809

Ugyanakkor Csuka folyóirata kapcsolatot alakított ki a belgrádi Putevival, 
azaz a belgrádi és újvidéki szerb expresszionistákkal, mindenekelőtt Bosko 
Tokinnal, Zarko Vasiljevictyel és Todor Manojlovictyal.810 Mindenképpen 
érdekes adat, hogy Csuka, még az Út megjelenése előtt, az eszéki Magyar

803 Uo.
804 Uo.
805 Uo.
806 Popovic, Radovan: Gradanin sveta. Zivot Todora Manojlovica. Gradska narodna 

bibliotéka Zarko Zrenjanin, Zrenjanin [Bibliotéka „Susreti”, Knjiga broj 5], 2002, 41.
807 Czine Mihály: Csuka Zoltán. Különlenyomat a Jelenkor 1975. október-novemberi 

számából, Pécs, 5.
808 Uo.
809 Mester János: 1922 = Zenit, 1922/14., 27.
810 Czine Mihály: Csuka Zoltán. Különlenyomat a Jelenkor 1975. október-novemberi 

számából, Pécs, 6.
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Újságban polemikus cikket jelentetett meg A Ma aktivistái címmel, amely
ben Császár Géza nézeteivel száll vitába az aktivizmus kapcsán.811 Csuka 
és Kassák kapcsolatának bizonyítéka többek között az a biztató és pártfogó 
levél is, amelyet Kassák küldött 1922 áprilisában az induló Út gárdájának812, 
de azok a cikkek és hirdetések is, amelyek Kassák tevékenységével, folyóira
tával voltak kapcsolatosak.813

A szerb és a magyar irodalmi avantgárd kapcsolatait vizsgálva Vidosava 
Golubovic úgy fogalmaz, hogy az Út aktivistái „eszmei azonosságot tanúsí
tottak Kassák aktivizmusával”, s hogy a már említett Kassák-levél „erőteljesen 
meghatározta a két csoportosulás rokonszenvező viszonyát”.814 Egyik írásában 
Tornán László is megerősíti, hogy „tagadhatatlan Kassák hatása a vajdasá
giakra”.815 Csuka Zoltán vallomásából tudjuk meg azt a fontos tényt is, hogy 
„az Út munkatársai kerülő úton ismerkedtek meg a zágrábi zenitistákkal, 
mégpedig, »a Bécsben tartózkodó Kassák Lajos által, aki szorosabb kapcso
latban állt velük, mint mi, újvidékiek«”.816

Csuka Zoltán ismeretsége Todor Manojlovictyal 1923-ban Újvidéken 
vette kezdetét, s a két folyóirat, a Putevi és az Út együttműködése jegyében 
született, majd egy életre szóló barátsággá lombosodott.817 Attól kezdődően, 
hosszabb-rövidebb kihagyásokkal, fenntartották a kapcsolatot. E barátság, 
azaz Csuka hathatós közvetítése révén került Manojlovic - mint az levele
zéséből kiderül - személyes kapcsolatba Kassákkal.

Kassák a Srpski knjizevni glasnikban (1930)

A szerb-magyar irodalmi közeledésnek, egymásra való odafigyelésnek 
- amelyet Manojlovic egy életén át hűségesen szolgált - egyik szép példája 
volt 1930-ban az a négy versfordítás, amelyet íz madarske lirike [A magyar 
lírából] címmel adott közre a Srpski knjizevni glasnikban.818 Négy kortárs

811 Pastyik László: A pécsi emigráció szerepe a jugoszláviai magyar sajtó első évtizedében. 
A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1975/5., 171.

812 Kassák Lajos: Az ÚT embereinek = ÚT, 1922/2., 2.
813 Nemet, Ferenc: Predstavnici srpske avangarde u madarskom casopisu Út = Srpska 

avangarda u periodici. Zbornik radova. Golubovic, Vidosava -  Tutnjevic, Stanisa szerk. 
Matica srpska-Institut za knjizevnost i umetnost, Beograd, 1996, 389.

814 Golubovic, Vidosava: A Zenit és a magyar avantgárd. = A kölcsönös hatások körei. 
Circles of interference. Sudac, Marinko-Franceschi, Branko szerk. Petőfi Irodalmi Múzeum- 
Kassák Múzeum-Avantgárdkutató Intézet, Budapest-Zágráb, 2012, 47.

815 Tornán László: Avantgárd képzőművészet a Vajdaságban. Forrás: http://www.zetna. 
org/zek/folyoiratok/66/tomanl.html (2016. 02. 23.)

816 Uo.
817 Németh Ferenc: A centrifugális táncos vonzáskörében. Csuka Zoltán és Todor Manojlovic 

barátságáról = Híd, 2011/10., 77-96.
818 íz madarske lirike: Dula Juhas: Mrtva straza; Atila Jozef: Voleli bi me; Béla Zolt: 

Ostaricemo da ...; Lajos Kasak: Pesma. Preveo sa madarskog po dozvoli pisaca T[odor] 
M[anojlovic] = Srpski knjizevniglasnik, 1930. nov. 16., 6. szám, 428-431.
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magyar költő egy-egy versét ültette át és tette a szerb olvasóközönség elé: 
Juhász Gyuláét, József Attilát, Zsolt Béláét és Kassák Lajosét.819 E versfordí
tások nyomán pillanthatott bele a szerb olvasó a kortárs magyar költészet 
egy szegmensébe.

Ez fontos ténye és bizonyítéka annak, hogy Manojlovic a két háború közöt
ti időszakban is szoros kapcsolatban állt a kortárs magyar irodalommal, s ez 
a kapcsolat nyilván az írókkal való személyes ismeretségre vagy a velük való 
levelezésre utal. így van ez Kassák Lajos esetében is (aki akkorra már ismét 
visszatért Magyarországra, és a Munkát szerkesztette), akinek Manojlovic 
egyik prózaversét (Pesma) ültette át szerb nyelvre, amely 1927 őszén Versek 
85 címmel látott napvilágot a Nyugatban.820 Ha korábban nem821, de 1930- 
ban bizonyíthatóan e versfordítás kapcsán vette fel Manojlovic a (személyes 
vagy levél általi) kapcsolatot Kassákkal, feltételezésünk szerint Csuka Zoltán 
hathatós közvetítésével, aki a későbbiek során (mint ez Manojlovic levelezésé
ből is kiderül), az összekötő kapocs szerepét töltötte be közöttük. Mellékesen 
jegyezzük meg, hogy az 1930-as év Manojlovic Centrifugális táncosa irodal
mi és színházi ünneplésének az éve, de egyben Manojlovic és Csuka szoro
sabb együttműködésének időszaka is a mű magyarra fordítása kapcsán.822

1930 után (legalábbis Manojlovic levelezésének tanúsága szerint) hosz- 
szabb szünet állt be kapcsolatukban, amelyet 1957-ben éppen Csuka Zoltán 
közbenjárása elevenített fel, s amely nem szakadt meg Kassák haláláig (1967).

Csuka Zoltán tizenkét évet töltött irodalomszervezőként, lapkiadóként 
és műfordítóként a Vajdaságban, s 1933 augusztusában Magyarországra 
költözött, Érdligetre.823 A Manojlovictyal való ismeretségét, barátságát attól 
kezdődően levelezés útján tartotta fenn, miközben időnként - nagy ritkán 
ugyan - találkozásaikra is sor került.

Hosszabb szünet után, 1957 őszén vette fel vele Csuka ismét a kapcsolatot.824
Alig néhány hónappal később, Csuka közelgő jugoszláviai látogatását 

jelezte, egyben pedig Kassák Lajos és Todor Manojlovic között közvetített 
fordításügyben, a Mesterek köszöntése ciklus fordítása kapcsán. E levélből 
kiderül, hogy Manojlovic már előzőleg megüzente Kassáknak Csuka által, 
hogy vállalja az említett versek fordítását.825

Hogy Manojlovic nemcsak vállalta, hanem azonnal hozzá is látott a for
dításhoz, bizonyítja az a tény is, hogy már 1958 májusában, a Knjizevne

819 Srpski knjizevni glasnik, 1930. nov. 16., 6. szám, 428-431.
820 Kassák Lajos: Versek 85 = Nyugat, 1927. okt. 1., 19. szám.
821 Manojlovic és Kassák esetleges korábbi kapcsolatáról nincsenek adataink.
822 Németh Ferenc: A centrifugális táncos vonzáskörében. Csuka Zoltán és Todor Manojlovic 

barátságáról. = Híd , 2011/10., 77-96.
823 Harmat Béla: Csuka Zoltán bibliográfia. Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár, 

Szentendre, 1982, 19.
824 Csuka Zoltán levele Todor Manojlovichoz [1957. okt. 31.] Lásd a szerző tulajdonában.
825 Csuka Zoltán levele Todor Manojlovichoz, [1958. febr. 20.] Lásd a szerző tulajdonában.
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novinébán szerb nyelven napvilágot látott e sorozat két darabja (Franz Marc; 
Henri Rousseau).826 A Kassák által küldött gépiratos versek egyike Kassák 
aláírásával máig fennmaradt a Manojlovic-hagyatékban.827

Miután Manojlovic megkezdte Kassák-fordításainak közlését, kettejük 
kapcsolata is szorosabbá vált.

1963 decemberében Kassák, stílusosan, saját grafikájának képeslapválto
zatával828 kívánt boldog új esztendőt becskereki fordítójának:

„Kedves Manojlovics Tódor,
sok jókívánságomat küldöm az Új Esztendőre:
Kassák Lajos.”829

Amikor fél évre rá, 1964 májusában Todor Manojlovic a PEN Klub ven
dégeként Budapesten tartózkodott830, lehetséges, hogy Kassákkal is találko
zott, noha erre vonatkozóan nincsenek adataink. Ám annyi bizonyos, hogy 
egy évvel később sor került személyes találkozásukra, sőt egy közös, igen 
sikeres budapesti rádióműsorban is szerepeltek. Erről tudósított Csuka Zol
tán levele 1965 őszén.

Akkortájt Csuka ismét Újvidékre és Belgrádba készült utazni, s kér
te barátját, hogy lehetősége szerint keresse őt fel. Eközben egy jól sikerült 
budapesti rádióműsorról adott hírt, amelyben többek között Manojlovicot 
is megszólaltatták.

1965 novemberében Kassák egy terjedelmesebb, meleg hangú levéllel 
kereste fel Manojlovicot, amelyben javasolja neki, hogy foglalja kötetbe ver
seinek fordításait, de amelyben azt is kifejti, hogy építeni szeretné kapcsola
tait aj ugoszlávokkal. Végezetül pedig megdicséri a róla író „kiváló esszéistát 
és kritikust”, Bori Imrét is.

„Kedves Todor Barátom,
örömmel olvastam soraidat, melyekben arról értesítesz, hogy lefordí

tottál 8 versemet és le is közöltetted. Sajnos a lapot még nem kaptam meg, 
pedig igen kíváncsi vagyok rá. Hálás köszönet a fáradozásodért. Talán egy

826 Lajos Kasak: Pesme [Franc Mark; Anri Ruso]. Preveo Todor Manojlovic = Knjizevne 
novine, 1958. máj. 23., 68.

827 Mesterek köszöntése: Henri Matisse. (Todor Manojlovic hagyatéka.) Történelmi 
Levéltár, Nagybecskerek.

828 A képeslap Kassák 1963-ban készült, Composition című grafikáját ábrázolja, 
amely a párizsi Intertrade kiadásában jelent meg, s Gara László [Ladislas Gara] párizsi 
gyűjteményéből származik.

829 Kassák Lajos képeslapja Todor Manojlovichoz [1963. dec. 15.] (Todor Manojlovic 
hagyatéka.) Történelmi Levéltár, Nagybecskerek.

830 Erről az eseményről tudósított 1964. máj. 23-i számában a budapesti Élet és Irodalom, 
a szerb olvasóközönség pedig a Letopisból értesült (Letopis, 1964. júl., 394. k., 1. f., 103.)
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kis kötet [et] lehetne összehozni a fordításokból - ott nálatok. 1966-ban a len
gyeleknél jelenik meg verseskönyvem az ő idegen írók sorozatában.

Különben most [a] jugoszláv modern galéri[a] küldött meghívást, hogy 
rendezzek náluk reprezentatív kiállítást. Valószínűleg meg tudom csinálni, 
ha valaki bele nem köp a dologba.

Készülődöm sok mindenre és fáradhatatlanul dolgozom. Ügy tudom, te 
is szorgalmas vagy. Olvastam szép versedet az Új Símposionban. Örültem 
neki, hogy bírjuk az iramot a fiatalokkal.

A Symposionban írtak a költészetemről két folytatásos tanulmányt. írója 
Bori Imre, kiváló esszéista, kritikus.

Szeretném, ha összeköttetésem komolyan kiépülne a jugókkal.
Neked nyugalmat kívánok és sok boldog esztendőt kívánok feleségem

mel együtt. Jövő héten jelenik meg új verseskönyvem albumalakú szép kiál
lításban. Elküldöm.

Kassák Lajos.
A lapot várom.”831

Kassák itt voltaképpen két Bori-közlésre reflektál (amelyre korábban 
Sinkó Ervin hívta fel a figyelmét): a Kassák Lajos-problémák (Új Symposion, 
1965, 8., 26-27.) meg a Kassák, a lírikus (Új Symposion, 1965, 9-10., 26-27.) 
című írására. Borinak 1965-ben egy további cikke is megjelent Kassákról az 
Új Symposionban: A teljesedő idők-változó világok jegyében (Új Symposion, 
1965, 12., 16-18.). Egyébként, legkorábbi tanulmánya Kassákról a Verses
könyvek, tanulságok (Híd, 1958, 9., 740-748.) volt.832

Bori Imrét Kassák a Sinkó Ervinhez intézett leveleiben is többször, meg
becsüléssel említi: „Boritól ismerek néhány írást, becsülöm komolyságát és 
hozzáértését” [1965. szept. 25.]; „Szeptember első napjaira várjuk Bori Imrét, 
hogy átadja készülő könyve kéziratát” [1966. aug. 10.] stb.833 Ugyanakkor 
Kassák egyik Danilo Kishez írt levelében arról tudósított, hogy 1966-ban 
Bori Imre személyesen is járt nála [1966. szept. 25.].834

Itt szükséges hangsúlyozni azt a fontos tényt is, hogy Bori Imre és Körner 
Éva Kassák-könyve835 úttörőnek számít a Kassák-szakirodalomban.836 Bori 
abban másfél száz oldalon értekezik Kassák Lajosról, az íróról.

831 Kassák Lajos levele Todor Manojlovichoz [1965. nov. 19.] = Todor Manojlovic 
hagyatéka. Történelmi Levéltár, Nagybecskerek.

832 Csáky S. Piroska: Bori Imre-bibliográfia (1950-1992). Magyar Tanszék-Forum  
Könyvkiadó, Újvidék, 1994.

833 Csapiár Ferenc: Kassák Lajos és Sinkó Ervin levelezéséből = Híd, 1987/3., 405-413.
834 Kassák Lajos: Kassák Lajos és Klára: Kedves Danilo Kiss... Forrás: http://www.zetna. 

org/zek/folyoiratok/80/kassak.html (2016. 02. 23.)
835 Bori Imre-Körner Éva: Kassák irodalma és festészete. Magvető, Budapest, 1967.
836 Standeisky Éva: Az „ismeretlen” Kassák. = Andrási Gábor szerk.: „...fejünkből töröljük 

ki a regulákat”. Kassák Lajos az író, képzőművész, szerkesztő és közszereplő. Petőfi Irodalmi 
Múzeum-Kassák Alapítvány, Budapest, 2010, 192.
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Utolsó levelét, azaz képes levelezőlapját Kassák mintegy fél évvel a halála 
előtt, 1966 decemberében írta Todor Manojlovicnak, amelyben újévi jókí
vánságait tolmácsolja.

„Kedves jó öreg Barátom,
így küldöm sok jókívánságomat az új esztendőre.
Főképpen egészséget és jó munkakedvet kívánok.
Barátsággal és tisztelettel
Kassák Lajos.”837

Amikor Kassák Lajos 1967. július 22-én Budapesten elhunyt, felesége 
szükségesnek és illőnek tartotta megküldeni a nyomtatott gyászjelentés egy 
példányát szerb barátjának. Szövegét Kassák Lajosné így fogalmazta meg:

„Kassák Lajos meghalt. 80 éves koráig harcolt az igazságért, erkölcsi tisz
taságát, jelleme hajlíthatatlanságát megőrizve. Kísérje végig mindannyiunk 
életét átható, hűséges tekintete.”838

Tíz hónapra rá, 1968. május 27-én Manojlovic kezéből is örökre kihul
lott a toll.

(2014)

837 Kassák Lajos képeslapja Todor Manojlovichoz [1966. dec. 24.] Todor Manojlovic 
hagyatéka. Történelmi Levéltár, Nagybecskerek.

838 Kassák Lajos gyászjelentése [1967. júl. 22.] Todor Manojlovic hagyatéka. Történelmi 
Levéltár, Nagybecskerek.
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BABITS MIHÁLY ÉS TODOR MANOJLOVIC

Manojlovic 1907 őszétől 1910 tavaszáig alig három évet töltött a „Körös 
parti Metropolisban”, de ez az irodalmi közeg, az Ady-rajongók társasága, a 
holnaposok bohém köre, meg természetesen az Adyval való találkozások egy 
életre megihlették. A hajnalba nyúló irodalmi viták után mindig volt annyi 
türelme, hogy szűkszavúan ugyan, de naplójában napról napra dokumentálja 
a történteket.839 Manojlovic nagyváradi éveiben német nyelven vezette nap
lóit. Ezek egyszerű noteszek voltak, amelyekbe grafitceruzával jegyezte be az 
aktuális nap történéseit, az Adyval és a többi íróval-költővel való találkozá
sait. Távirati stílusa ellenére is, Manojlovic már ismert meg újonnan előke
rült feljegyzései - a folyóiratokban közölt emlékező prózájával egyetemben 
- fontos és hiteles dokumentumai a nagyváradi történéseknek, Adyval és a 
holnaposokkal való barátságának. Annak a kapcsolatnak, amelyre Lőkös Ist
ván meghatározása szerint úgy kell tekinteni, mint „az Ady-líra egyik leg
jellemzőbb s leghosszabban ívelő, [...] hatvan esztendőn át szakadatlanul 
tartó vonzására”840, mert „Ady vonzásának folytonossága” Manojlovicnál 
„egy életre szóló programnak bizonyult.841 Ugyancsak helyénvaló megál
lapítása, hogy Ady gyakori váradi látogatása „egy életre szólóan meghatá
rozza Manojlovicnak Ady személyéhez és költészetéhez való viszonyulását”, 
olyannyira, hogy a fiatal váradi joghallgató „Ady Endre vihart kavaró és 
forradalmi vihart jövendölő [...] költészetének igézetében lett lírikussá”.842

Todor Manojlovic, a költő, prózaíró, irodalmár, művészettörténész, kri
tikus és műfordító 1883. február 17-én egy tekintélyes nagybecskereki ügy
védcsaládban született. Nagybecskerek Torontál vármegye székhelye volt, s

839 Ismeretlen nagyváradi naplójegyzeteit lásd: Németh Ferenc: Ady vonzáskörében. 
Todor Manojlovic Nagyvárad, Temesvár és Arad között 1907-1990. Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet, Zenta, 2012.

840 Lökös István: Ady és Todor Manojlovic = Alföld, 1969/1. sz., 20-23.
841 Uo.
842 Uo.
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ott édesapjának, Nikolának ügyvédi irodája volt. Manojlovicéknak két gyer
mekük született: Todor (1883) és Ivan (1891).843

A fiatal Todor Manojlovic 1888 és 1892 között Nagybecskereken elvé
gezte a szerb nyelvű általános iskolát, majd 1892 és 1900 között az ottani 
piarista gimnáziumot.844

Miután 1900 júniusában leérettségizett, felmerült a pályaválasztás prob
lémája. Származása és családi körülményei kapcsán kézenfekvő volt, hogy 
a családi hagyományt folytatandó, jogi pályára lép.845 Csakhogy az őt nem
igen érdekelte. Végzős gimnazistaként sokat olvasott, igen vonzódott a szín
ház iránt, de szerette a képzőművészetet is: sokat rajzolt.846 Miután azonban 
néhány hónappal az érettségi vizsga előtt szülei elhaltak, gyámjának és roko
nainak nyomására mégis a jogi pálya mellett döntött: beiratkozott a buda
pesti jogi egyetemre.847 Látszólag eleget tett tehát a rokonság elvárásának, ám 
a jog nem érdekelte, s ezért tanulmányaival sem haladt: Budapesten bohém 
életet élt, esztétikai értékek meg érdekes olvasmányok után kutatott, s nagy 
elragadtatással látogatta a színielőadásokat - különösen az operetteket ked
velte.848 Fedák Sári játéka tett rá mély benyomást, akinek fényképeit szorgal
masan ragasztgatta albumjába.849

Közben sokat olvasott (Schiller, Shakespeare, Goethe, Heine, Flaubert, 
Balzac, Anatole France, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud műveit), szabad idejé
ben pedig rajzolgatott, akkori újságkivágásai pedig arról tanúskodnak, hogy 
figyelme hatványozottan az irodalom, a művészettörténet, a történelem és 
a színház felé fordult.850 1906-ban egy időre megszakította amúgy is siker
telen jogi tanulmányait, és bevonult katonának.851 Egy ideig Temesvárott, 
Karlovácon és Fehértemplomon szolgált.852

Katonáskodásának legnagyobb élménye egy német költővel, bizonyos 
Ernest Bürgerrel való ismerkedése volt, aki figyelmét Stefan Georg, Rilke és 
Hofmannsthal műveire irányította.853 A katonai szolgálat után 1907-ben újra 
visszatért Budapestre, de érdeklődése ekkor sem a jog, hanem a modern iro

843 Jugoslovenski knjizevni leksikon. Növi Sad, 1971,297-298; Dukanov, Milan: Roditelji, 
smrt. Prilozi za biografiju Todora Manojlovica = Ulaznica, 1992/131-133., 145-148; Solarov, 
Milan: Prve tri decenije. Nacrt za jednu biografiju = Ulaznica, 1992/131-133., 13-30; Boskov 
Zivojin (gl. urednik): Leksikon pisaca Jugoslavije IV. (M -NJ). Növi Sad, 1997, 94-96.

844 Uo.
845 Uo.
846 Solarov, Milan: Prve tri decenije. Nacrt za jednu biografiju = Ulaznica, 1992/131— 

133., 13-30.
847 Uo.
848 Uo.
849 Uo.
850 Uo.
851 Uo.
852 Uo.
853 Uo.
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dalom és művészet felé irányult.854 Miután látta, hogy budapesti jogi tanul
mányai hajótörést szenvedtek, figyelme fokozatosan a művészettörténet felé 
fordult.855 Hozzá is fogott a művészetek tanulmányozásához, ám rokonsága 
kitartóan azon volt, hogy a sokfelé tájolódó egyetemista folytassa, illetve fejez
ze be jogi tanulmányait. így került csakhamar a nagyváradi jogi akadémiára.

Ady Endre (1877-1919), a 20. századi magyar költészet forradalmi meg- 
újítója s a legnagyobb magyar költők egyike Manojlovic érkezésekor már 
nem volt Nagyváradon: oda csak kedves vendégként járt, akit barátai és tisz
telői mindig szeretettel, rajongással vettek körül. Manojlovic is előbb csak 
nagyváradi kultuszával meg költészetével találkozott, s csak később ismerte 
meg személyesen.

Egyik becskereki barátjának, gimnáziumi társának rábeszélésére dön
tött úgy, hogy sikertelen pesti tanulmányai után 1907 őszén Nagyváradon 
folytatja jogi tanulmányait.856 Ennek körülményeit 1962-ben így mesélte 
el levélben egyik gyerekkori barátjának, Fülep Lajosnak: „Miután (1900) 
lematurázván, rokonaim és gyámom (1899 óta árva voltam) akarata szerint 
felmentem Pestre jogot hallgatni, amihez semmi kedvem és hajlamom nem 
volt, és amiben jó pár évi nagyvárosias bumlizásom (kávéházazás, színház 
és tömeges lektűra) alatt nem is vittem többre másfél alapvizsgánál, én [...] 
egy praktikusabb régi egyetemi, sőt még gimnáziumi pajtásom sürgős taná
csára végre egészen komolyan elhatároztam, hogy majd a tiszteletreméltó 
nagyváradi Jogakadémián fogom bevégezni jogi tanulmányaimat, szépen 
leszállított áron. S így aztán 1907 őszén tényleg felmerültem a »körösparti 
Párizsban« - ahol ugyan megint csak nem lettem doktorrá avatva, de ahe
lyett, megismerkedvén mihamar Ernőd Tamással, Dutka Ákossal, az ugyan
akkor Váradra (a Premontreiek gymnáziumába) került Juhász Gyulával, aztán 
Nagy Mihállyal, Hegedűs Nándorral és még néhány érdekes, szellemes és 
értékes emberrel, belekerültem én is az épp akkortájt induló Holnap-moz
galomba, amelynek vezére Ady Endre volt - és ez nekem többet ért minden 
doktorátusnál és diplománál. Majd három felejthetetlenül szép, napsütéses 
esztendőt éltem át Váradon, amely idő alatt Ady, megérezvén őszinte szim
pátiámat és csodálatomat iránta, mindég valami kedves, pajtásos spontán- 
sággal jó barátként kezelt.”857

Egyik visszaemlékezésében joghallgatónk első nagyváradi élményeit is 
ecseteli, 1907 őszén858: „Magáról Váradról [...] tudtam annyit, hogy valami 
egészen kellemes vidéki város és hogy van egy jó öreg jogakadémiája. Mert

854 Uo.
855 Uo.
856 Todor Manojlovic Fülep Lajosnak. Zrenjanin, 1962. szept. 16. Ms 4588/302. Budapest, 

a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára.
857 Uo.
858 Manojlovic, Todor: Emlékezés Ady Endrére és a „Holnap” Váradára = Híd, 1960, 2. 

szám, 133-138.
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eredetileg épp eme kitűnő jogakadémia miatt mentem fel Bihar székváro
sába, egy derék jogász-kollégám atyai tanácsára, aki úgy vélte s remélte, hogy 
ott befejezhetem majd mégis a túlzajos budapesti egyetemen konokul meg
akadt jogi tanulmányaimat.

Persze, hogy semmi sem lett a dologból. [...] Mindjárt első vagy másod
nap, hogy megérkeztem és szerencsésen lakást is találtam már, kötelesség- 
szerűen nekiindultam a híres jogakadémia felkeresésére. Lézengvén így az 
idegen város napos utcáin, egy diákkinézésű fiúval találkoztam, aki kezében 
valami szürke füzetecskét tartott, amelyben tényleg egy »indexre« ismertem 
rá. Megszólítottam tehát a »kolléga urat« mutatná meg nekem az utat az aka
démia felé. A kolléga barátságosan útbaigazított, tudtomra adván azonban 
mindjárt azt is, hogy ott most senki sincsen és hogy ezért inkább holnap 
reggel menjek el oda. Tudomásul vettem a dolgot minden külön sajnálko
zás nékül, és azután indultunk együtt vissza a Bémer-tér felé. Ott leültünk 
az ilyen délutáni órákban »uzsonnaidőben« már nagyon népes Emke Kávé
ház elé, és kollégám okosan és elég unalmasan mesélni kezdett az akadémiai 
viszonyokról, a tanárokról, a vizsgákról stb. Erre valaki még messziről, úgy
szólván a tér közepéről leszervuszozta társamat, azután pillanatnyi tétová
zó megállás után elhatározta magát és asztalunkhoz jött. »Sietek a szerkesz
tőségbe, de két percre mégis leülök... Mi az, beiratkoztál már?...« fordult 
élénken barátjához, azután kíváncsian, barátságosan reám nézett és, mint
hogy a másik ezt elmulasztotta volt, röviden, gyorsan maga mutatkozott be, 
jobbját felém nyújtván.

Nyurga, vékonypénzű, fürge mozgású és beszédű fiú volt, diákosan köz
vetlen, keresetlen modorú; arca még gyerekes és mégis már markáns is 
nagy zöldes szemeivel, kissé kampós orrával és duzzadó, húsos piros ajkai
val. Szinte látszott rajta, hogy csak a múlt nyáron érettségizett le és most pár 
napja iratkozott be elsőéves joghallgatónak. Emellett riportereskedett is a 
Nagyváradi Naplónál. Nem értettem meg a nevét a bemutatkozásnál, csak 
úgy, beszélgetés közben hallottam, hogy a másik kolléga - mert hát mind a 
hárman jogászok voltunk - Ernőnek szólította. Ő különben meglepődött és 
érdekesnek találta a dolgot, amikor megmondtam neki, hogy a messzi Vaj
daságból jövök és szerb vagyok. (Mintha ez valami ritkaságot jelentett vol
na ott fönt, Biharban.)

Másról akkor nem is beszélhettünk nagyon, mert a fiatal jogász és újság
író mihamar el is búcsúzott tőlünk és futott tovább, a szerkesztőség felé. A 
csicseróném, akivel így ismét kettesben maradtunk, elmondta aztán róla, 
hogy nagyon jó és nagyon tehetséges fiú, költő, akinek egynémely versét már 
hozta a Napló, sőt épp nemrég egy igazán szépet a Hét is, és hogy ez alka
lomból Kiss József Ernőd Tamásnak keresztelte el az új poétát, akit valójá
ban Fleischer Ernőnek hívnak. Meg sem kérdezte tőle, hogy beleegyezik-e 
a névváltoztatásba, egészen egyszerűen, mindjárt ez új név alatt közölte le
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versét, és megvolt a dolog. - Erre aztán nemsokára elment az Ernőd barátja 
is, akivel később, nem lévén ő sem bohém, sem kávéházi ember, alig talál
koztam még kétszer-háromszor futólagosán. Emődöt azonban már másnap 
viszontláttam az Emkében. Ahogy észrevett, mosolyogva, mint valami régi 
barát, odajött asztalomhoz, és letelepedett mellém. Épp az Illustration meg a 
Le Figaro volt előttem és ő persze rögtön megkérdezte, tudok-e franciául? És 
miután erre igenlőleg feleltem, még sürgősebben akarta megtudni ismerem-e 
Verlaine-t meg Baudelaire-t? Ő csak Ady gyönyörű fordításaiból ismeri őket 
némileg - de hogy milyen csodásak lehetnek csak eredetiben!... És ezután: 
hogy hallottam-e már Adyról? Nagyon megörült, hogy erre is igennel vála
szoltam és rögtön hévvel mesélni kezdett róla, legújabb dolgairól, amelyek 
még nagyszerűbbek, mint az Űj versek, terveiről, készülő új kötetéről, küz
delmeiről, mely az egész modernség küzdelme, ellenségeiről, akik »mind
annyiunk közös ellenségei« stb. stb.

Szóval, egy lázas és mélyreható irodalmi beszélgetésbe merültünk bele, 
melynek se vége, se hossza nem lett volna, ha Ernőd Tamásnak ezúttal is nem 
kellett volna sietnie a szerkesztőségbe, de amelynek befejeztével aztán már 
tényleg mint jó pajtások váltunk el. Vacsora után aztán már újra az Emkében 
voltunk együtt, de akkor Ernőd magával hozta már a nála pár évvel öregebb 
naplóbeli kollégáját, Nagy Mihályt is, akivel szintén úgy »első ülésre« és 
szintén Ady jegyében barátkoztunk meg. A mindig derült, mosolygó arcú 
és tréfálkozó Nagy Miska a legfanatikusabb Ady-rajongó volt. Valami egy
szerű és közvetlen, de csodásán bensőséges szuggesztív módon recitálgatta 
ott, a kávéházi asztalnál a szebbnél szebb Ady-verseket, és úgyszólván belénk 
diktálta őket. És ha azután észrevette rajtunk a hatást, szívélyesen, kajánul 
nevetni kezdett, mint valami sikerült tréfán, elnevette a miénkkel együtt a 
maga meghatottságát is - és folytatta verses mondókáját, halkan, ellenáll
hatatlanul. - Később, színház meg lapzárta után egyszerre csak népesedni 
kezdett a társaság: jöttek az elődásról és a szerkesztőségekből az újságírók. 
Marton Manó, Dutka Ákos költő, Hegedűs Nándor és mások; némelykor 
egy-két színész is és Tibor Ernő, a festő. Ilyenkor a társalgás élénkebb, han
gosabb és általánosabb lett: hírek, esetek, pletykák, adomák, viccelődések, 
de gyakran komoly és tüzes viták is irodalmi, szépművészeti meg színházi 
kérdésekről. így ment ez napról napra, estéről estére. - Én csakhamar bele
kapcsolódtam ebbe a társaságba, állandó vendége lettem az újságíró - vagy 
»bohém« - asztalnak.”859

A fiatal joghallgató - ezt fennmaradt levelezésének címzéséből tudjuk - 
1907-8-ban Nagyváradon a Szigligeti utca 13. alatt lakott, 1909-ben pedig 
előbb a Szilágyi Dezső u. 29., majd a Szent János u. 22. alatt albérlősködött, 
azzal, hogy 1909-ben már leveleinek nagy részét az Emke kávéházra címe

859 Uo.
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zik barátai és ismerősei, tekintettel arra, hogy törzsvendégként ott naponta 
több órát töltött.860

A Holnap Irodalmi Társaság megalakulása után861 többféleképpen szán
dékozott közönség elé lépni: irodalmi rendezvényekkel, közös antológiák
kal, sőt egy alapítandó folyóirattal is. Hét poétáján kívül (Ady Endre, Babits 
Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Ernőd Tamás, Juhász Gyula, Miklós Jutka) 
akkor már volt egy irodalmi potenciálja, amelyet írók, költők, lapszerkesz
tők, értelmiségiek alkottak. Az irodalmi matinék mellett két Holnap-anto
lógiát jelentettek meg 1908-ban és 1909-ben. A Holnap jelentőségéről szólva 
Juhász Gyula egyik írásában nyomatékosította, hogy az „adta költészetünk
nek Babits Mihályt, és ez maga is irodalomtörténeti fontosságot adna e két 
kötetnek. A Holnap új olvasókat és híveket szerzett az új verseknek: divatba 
hozta a versolvasást. Á magyar vidék megmutatta oroszlánkörmeit, és Várad 
az irodalom decentralizálása körül több érdemet szerzett A Holnap révén, 
mint az összes többi magyar városok”.862

Manojlovic annyira beleélte magát a nagyváradi irodalmi életbe, A Hol
nap mozgalmába, hogy az 1909. évi aradi irodalmi matinét is ő vezette be 
programszerű írásával, amelynek szövegét az aradi lapok is megjelentették.863 
Egy ideig újságíróként is dolgozott Temesvárott és Aradon, de budapesti 
lapok is közölték írásait.864

Babits és Manojlovic

Babits Mihályt Juhász Gyula vezette be a nagyváradi írók körébe 1908- 
ban, amikor odakerült gimnáziumi tanárnak. Manojlovic is tőle értesült 
először Babits költészetéről, később kerülhetett sor -  feltételezésünk szerint 
1908 elején -  Babits és Manojlovic személyes ismeretségére.

Kapcsolatukat legalább három vonatkozásban vizsgálhatjuk: kettőjük 
levelezésének, valamint Manojlovic naplójegyzeteinek és tanulmányainak 
tükrében.

Manojlovic naplójegyzeteiben Babits 1909 januárjától bukkan fel, részben 
olvasmány-élményként, részben Manojlovic levelezőlapjainak címzettjeként:

Január 1. „Adyt, Babitsot és Dehmelt olvastam.”

860 Németh Ferenc: Ady vonzáskörében. Todor Manojlovic Nagyvárad, Temesvár és Arad 
között 1907-1910 között. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2012, 27.

861 Hivatalosan 1908. okt. 14-én alakult meg az EMKE különtermében.
862 Lakatos István: A Holnap és utókora =  Téglás János szerk.: A Holnap. Hasonmás 

minikönyv. Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet- 
Szikra Lapnyomda, Budapest, 1986, 251-272.

863 Manojlovitch Theodor: A Holnapról, lényege, céljai. Függetlenség, 1909. nov. 12. 
Ugyanezt a szöveget lásd Manojlovitch Theodor: A Holnapról. Független Magyarország, 
1909. nov. 21.

864 Németh Ferenc: Ady vonzáskörében. Todor Manojlovic Nagyvárad, Temesvár és Arad 
között 1907-1910 között. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2012, 8 .
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Február 7. „Babits uj versét olvastam. Gyönyörű!”
Február 14. „Képeslapot küldtem Babitsnak meg Franyónak.”
Február 25. „Babits verseit olvastam.”
Március 8. „Képeslapot küldtem Babitsnak.”
Április 9. „Babitsot olvastam.”
Április 20. „Babits és Ady költeményeit olvastam.”
Június 7. „Adyt, Babitsot meg Rilke Stundenbuchját olvastam.”865 
A holnaposok gyakran váltottak levelet egymással, és egyik felismerhető 

jellegzetessége ennek a „társas” levelezés volt: egy-egy lapot, levelet tízen- 
tizenöten is aláírták. A nagybecskereki Manojlovic-hagyatékban is több 
ilyen levelezőlap található.866 Csattanós, humoros, a tenniakarástól lüktető, 
nekibuzdult sorokat írtak egymásnak a holnaposok. Az egyiken, amelynek 
címzettje Manojlovic volt, s melyet Babits is aláírt (de amelyet nem ismer 
a Babits-szakirodalom), Ernőd Tamás fogalmazta meg 1910. február 22-én: 
„Kedves Theodorom - a Független Magyarország márc. 15-én 10 éves fenn
állásának évfordulójára 300 oldalas nagy lapot ad, amelyben 100 oldal a Hol
napé. Ady, Babits, Juhász, Balázs, Dutka, Miklós J., Marton, Horváth Henrik 
már küldtek csomó verset, prózát stb. írj Franyónak, hogy szállítsa be leg
szebb dolgait azonnal. Nagy ügy lesz. Te is ami tőled telik. Küldd el legszebb 
3 versed expressz nekem. Nyomban fordítom. Balogh gyönyörű fejlécet és 
finist rajzol a ciklusainknak. Pogánynak nagyszerű ötletei vannak. Kérlek, 
ne késs, lépj munkába, segíts nekem és mozgatom az ügyet és izgatok. Csó
kol Tamásod.”867

Egyébként a Babits-levelezésből 1908-tól kezdődően gyakran bukkan 
elő Manojlovic neve:

1908. február 24.: Juhász Gyula Nagyváradról ír Babitsnak és sorolja neki 
ottani barátait és tisztelőit, többek között Todor Manojlovicot, „Ady német 
fordítóját”.868

1908. augusztus 2-a után: Manojlovic Babitsról érdeklődik Juhász Gyulá
nak írt levelében: „Bizonyosan sokat vagy Babitscsal. Mit csinál ő?”869

1908. november 7. Manojlovic és néhány barátja Temesvárról lapot küld 
Babitsnak az alábbi szöveggel: „Kedves Babits Mihály! A szívünk legmele
gebb üdvözletét küldjük Neked.”870

1908. november 14-e előtt: Babits Juhász Gyulának írja, hogy Manojlovictól 
és másoktól képeslapot kapott Temesvárról, de nem tudja, hová kellene 
viszonozni.871

865 Uo. 84-91.
866 Ott található a Danaidák német fordításának kézirata is.
867 Lásd a képeslapot a Nagybecskereki Levéltárban őrzött Manojlovic-hagyatékban.
868 Róna Judit: Nap nap után. Babits Mihály életének kronológiája 1883-1908. Doktori 

disszertáció. Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Doktori Iskola, 2011,416.
869 Uo. 443.
870 Uo. 492-493.
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1908. december 14. Franyó Zoltán, Todor Manojlovic és Szávay Zoltán 
tréfás lapot írnak Temesvárról, amelyben üdvözlik Babitsot.872

1909. február 15. A holnaposok üdvözlőlapja Babitshoz (Manojlovic is 
aláírja).873

1909. március 9. Manojlovic Nagyváradról elragadtatott hangú lapot ír 
Babitsnak Szagokról, illatokról című tanulmánya kapcsán.874

1909 márciusának végén Babits levelet ír a nagyváradiaknak, többek 
között Todor Manojlovicnak is.875

Manojlovic emlékező prózájában is fel-felbukkan Babits neve. Az egyik 
helyen így ír róla: „[1908] nyarán megjelent végre a várva várt első A Hol
nap-antológia is, amely külön meglepetésként, szenzációként a mindaddig 
teljesen ismeretlen Babits Mihály verseit is tartalmazza. Ezek a mind forma
ilag, mind tartalmilag is annyira egyéni és merész költemények friss vörös 
posztóként hatottak az ellenséges táborra, különösen annak orfeumban 
nevelkedett ifjú parodistáira és rossz vicceiéire.”876

Manojlovic 1921-22-ben egy terjedelmes tanulmányt írt a modern köl
tészet alapjairól és fejlődéséről európai kitekintéssel, s abban Babits költé
szetét is méltatta.877 „Babits a nyelv mestere, annak csodálatos orchestrátora 
a versformák, képek és minden lehetséges stíluseszköz szakértője - aki a 
magyar nyelv legművészibb verseit írta. Eredeti művei mellett, számos, kitű
nő versfordítás szerzője is, melyek közül a legkiválóbbak: Dante Isteni szín
játéka, Svinbern Atalantája és egy gyönyörű Edgár Alán Poe versantológia. 
Manojlovic [... ] A Holnap antológiában jelent meg Babits Mihály nagyszerű 
verse, amely már bevezető soraiban oly csodálatos, látnoki módon varázsol
ja elénk Párizst. [...] Babits Mihály minden kétséget kizáróan, Ady mellett a 
legnagyobb újabb kori magyar költő, amelyet A Holnap felszínre hozott.”878

Babits-élményét a legszebben talán a Juhász Gyuláról szóló visszaem
lékezésében adja: „Babits Mihály is csak szerény, kis vidéki legénylakásán 
álmodta és énekelte meg csodásán zengő himnuszát a »Messze szőke Szaj
na partján feketéllő híres városról.«

Nem véletlenül említettem itt Babits Mihályt. Közte és Juhász Gyula 
között mély emberi és egyúttal fontos, irodalomtörténeti hatású kapcsolat 
is volt. Még Budapesten, mint filozopterek kötöttek barátságot, s ez azután

872 Uo. 513
873 Róna Judit: Nap nap után. Babits Mihály életének kronológiája 1909-1914. Balassi 

Kiadó, Budapest, 2013, 58.
874 Uo. 65.
875 Uo. 70.
876 Németh Ferenc: Ady vonzáskörében. Todor Manojlovic Nagyvárad, Temesvár és 

Arad között 1907-1910 között. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2012,115-117.
877 Manojlovic, Todor: Osnovi i razvoj moderné poezije. Priredio: Gojko Tesic. Gradska 

Narodna Bibliotéka Zarko Zrenjanin, 1998,123,365-366. [Izabrana dela Todora Manojlovica 
knj. br. 4.]

878 Uo.
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sem szakadt meg, amikor mint fiatal tanárok mindketten elkerültek a fővá
rosból - az egyik Fogarasra, a másik Szegedre -, hanem lelkesen erősbödött 
fiatalos-poétás, rajongó s tudós levelezésükben. Mindkettő poéta doctus és 
mélyen magányos ember, mintegy szükségszerűen tárták fel hát egymásnak 
hévvel, hittel, gyönyörűen fejlődő, gazdagodó gondolatvilágukat, amelynek 
akkor még - különösen az ifjú korában teljesen remetelelkű és pesszimis
ta Babits - alig reméltek »kívül« is találhatni valaki megértőt. Küldözgették 
egymásnak baráti bírálatra új verseiket - amelyek után rövid pár év múlva 
nyilvánosságra kerülve, annyira őszinte bámulatot és lelkesedést váltottak 
ki rohamosan gyarapodó olvasóikból.

Babits Mihály verseit Juhász Gyula hozta először nyilvánosságra, ameny- 
nyiben már »nyilvánosságnak« lehet nevezni azt a néhány fiatal nagyvára
di írót, költőt, akik elsőkül hallották őket tőle ott, az Emke kávéház híres 
újságíróasztalánál, vagy valami napsütötte tavaszi délutánon, a Köröspart 
egy padján. Ez a Köröspart egyetlen hosszú öreg fasor, kis folyómenti park
kal, amelynek abban az évadban nyíló különös, sápadt-lilás és rózsaszínű 
virágai valami kábítóan édes illatot árasztottak. Gyula sajátosan szuggesz- 
tív, skandáló, elringató recitálásában csodásán csengett, zengett és ellenáll
hatatlanul lelkűnkbe hatolt a Babits-versek titokzatos varázsa. Hallgattuk 
őket ámulattal, visszafojtott lélegzettel - és (talán megbocsátható hiúsággal) 
mindannyian valamiképp az új nagy költő fölfedezőinek éreztük magunkat. 
Juhász Gyula persze tényleg az volt, csalhatatlan finom ízlésével és nemes, 
önzetlen baráti szívével. Mikor azután szóba került az első Holnap-antoló
gia megjelentetése, megint Gyula volt az, aki mindnyájunk kérésére rábe
szélte, rávette Babitsot, hogy álljon a Holnaposok közé és küldje el néhány 
versét antológiájuk részére. Babits Mihály tehát mint Holnapos jelent meg, 
hirtelen, váratlan a magyar Helikonon és a Holnap jegyében indult nagy
szerű, dicsőséges útjára. A Nyugat csak ezután, mint már beérkezett nagy 
modern költőt vonta magához. És, hogy a dolog ilymódon alakult, abban 
döntő szerepe volt Juhász Gyulának. Nekem örök drága emlékem marad, 
hogy Juhász Gyula szájából hallhattam, és Babits Mihály eredeti ceruzás kéz
irataiból olvashattam először »A Golgotái csárdát«, a »Vérivó leányokat«, a 
»Párist«, az »Emléksorokat egy régi bécsi uszodához«”.879

Babits szerb barátja 1910-ben hagyta el Nagyváradot880, néhány évvel 
később kitört az első világháború, s élete teljesen más irányt vett. Babits neve 
a későbbiek során csupán emlékező prózájában bukkan fel, a holnaposok- 
kal kapcsolatosan.

(2014)

879 Manojlovic, Todor: Az ijjú Juhász Gyula. Váradi emlékek, 1908 = Híd, 1957/11., 953-959.
880 Németh Ferenc: Ady vonzáskörében. Todor Manojlovic Nagyvárad, Temesvár és Arad 

között 1907-1910 között. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2012, 9.
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A MELENCEI KAPUTÓL A TÜKÖRIG
Majtényi Mihály nagybecskereki éveiről, indíttatásáról

Nagy mesélőnk, Majtényi Mihály (1901-1974) életének és munkásságá
nak leginkább homályba vesző része gyermek- és ifjúkorának nagybecske
reki éveihez kapcsolódik, amelynek részleteit önéletrajza881 sem tárja fel, de 
nem foglalkoznak vele behatóbban a róla szóló tanulmányok sem.882 Azaz, a 
szakirodalom gyakorlatilag átsiklik fölötte, s jórészt csak 1927-től kezdődően 
foglalkozik részletesen vele, miután megnyerte a szabadkai Napló novella-, 
majd regénypályázatát. Pedig a nagybecskereki évek eseményeinek pontos 
feltárása értékes eligazítással szolgálna nemcsak regényeinek, novelláinak, 
karcolatainak értelmezéséhez, hanem egyben írói-költői-újságírói indulá
sának felfedéséhez is. Azaz új tényeket szolgáltatna az 1920 és 1927 közötti 
- ez idáig fehér foltnak számító883 időszak - munkásságáról, tegyük hozzá: 
olyan tényeket, amelyek valamelyest árnyalják az eddigi Majtényi-képet, és 
gazdagítják irodalmi indíttatásának ismeretét. Életrajzírója, Juhász Géza e 
homályba vesző éveknek a hozadékáról írja, bizonytalan megfogalmazásban: 
„Talán következtethetünk arra, hogy az újságírással még Becskereken került 
kapcsolatba.”884 Egy másik helyen pedig azt írja, hogy „írói-újságírói pályája 
1927-ben kezdődött, amikor mint a horgosi pezsgőgyár könyvelője, sikerrel 
vett részt a Bácsmegyei Napló regénypályázatán a Mocsár című regényével”.885

881 Önéletrajzát a Vallomások című gyűjteményes kötet számára írta meg 1965-ben, 
huszonöt népszerű jugoszláv íróval egyetemben. Lásd: Vallomások. Fordította Juhász Géza. 
Fórum Nyomda, Növi Sad, 1965.

882 Juhász Géza: Majtényi Mihály. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1978; Nagy mesélőnk 
ébresztése. Majtényi Mihály centenáriuma. Szerk. Bosnyák István. JMMT, Újvidék, 2001 stb.

883 Gerold László Jugoszláviai magyar irodalmi lexikonában (Fórum Könyvkiadó, Újvi
dék, 2001, 183) olvassuk tevékenységéről: „1920-1927: kereskedelmi tisztviselő, könyvelő 
(többek között a bácsszőlősi pezsgőgyárban).” Ugyanakkor Juhász Géza Majtényi Mihály- 
ról szóló monográfiájában (Fórum Könyvkidó, Újvidék, 1978, 17) az áll, hogy az érettsé
git követően „a hat-hét évig tartó magántisztviselői pálya során leginkább könyvelő volt: 
önéletrajza szerint utoljára 1926-27-ben a királyhalmi (Bácsszőlős) pezsgőgyárban.” Konk
rét irodalmi tevékenységéről ebben az időszakban tehát gyakorlatilag nem derül ki semmi.

884 Juhász Géza: Majtényi Mihály. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1978, 21.
885 Juhász Géza: Aki „...nagyapónak született, mesélt, mosolygott, nevetett” = Bosnyák 

István: szerk.: Nagy mesélőnk nyomában. JMMT, Újvidék, 2001, 9.
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Majtényi, azaz családi nevén Markovics886 Mihály születési anyakönyvi 
kivonatának tanúsága szerint 1901. július 21-én hajnali három órakor látta 
meg a napvilágot.887 A család akkor a Német utca 128. alatt élt.888 Édesapja, 
Markovits (sic!) Lipót akkortájt városi vámszedő volt889 a melencei kapunál, 
azaz „a Becskerekre Melence és Elemér felől érkező kocsisoktól két krajcár 
»kövezetvámot« szedett, s csak ennek lefizetése ellenében engedte be a sze
kereket a városba”.890 Sorompóőr volt tehát, fegyvert is viselt, s ezen a poszton 
maradt egészen 1918-ig, a rezsimváltásig, amikor is visszatért régi foglalko
zásához, a kárpitosmesterséghez.891 Édesanyja a módosi születésű Behring 
Berta volt. Mindkét szülő harmincéves volt akkor, s római katolikus vallású.892

A Német utca 128. alatt meg a városkapu környékén teltek a kis Mihály 
gyermekévei, amelyek apja foglalkozása miatt nem is voltak oly gondtalanok, 
sőt veszélytelenek sem. Ezeket a „sorompólánc mellett” szerzett élménye
ket, félelmeket és szorongásokat írta ki magából évekkel később a Sorompó 
című elbeszélésében.893

Szülei fontosnak tartották Mihály iskoláztatását, s nem kis anyagi erő
feszítést tettek annak érdekében, hogy a gyerek a tekintélyes belvárosi köz
ponti állami elemi népiskolába kerüljön. Állami tisztviselőnek készítették, 
akinek biztos megélhetése lesz.894 Majtényi (Markovics) Mihály Elemi nép
iskolai értesítő-könyvecskéjének tanúsága szerint 1907 őszén íratták be szü
lei, tanítója Fischer Mór volt, az igazgató-tanítója pedig Baaden Károly.895 
Mindkét tanító akkortájt a nagybecskereki tanügy kiemelkedő, tekintélyes 
dolgozója volt. Az 1907/08. tanévet jeles eredménnyel fejezte be, 1908/09- 
ben már csak jó  tanuló volt, akárcsak 1909/10-ben is, 1910/11-ben pedig 
jeles eredménnyel fejezte be az elemi népiskola negyedik osztályát.896 Érde
kességként mondjuk el, hogy a népiskola első osztályában a „magyar írás és 
olvasásiból jeles, azaz kitűnő volt, másodikban pedig már csak jó és jeles.897 
Ez azért tűnik kissé ellentmondásosnak, mert Juhász Géza szerint „még

886 A korabeli dokumentumokon előfordul Markovits és Markovich változatban is.
887 Lásd Majtényi Mihály 1901. júl. 23-án, Nagybecskereken kelt anyakönyvi kivonatát 

az író hagyatékában. Itt köszönném meg az író fiának, Markovics-Majtényi Andrásnak az 
előzékenységét, aki ezt és több más dokumentumot bocsátott a rendelkezésemre édesapja 
becskereki éveire vonatkozóan.

888 Uo.
889 Uo.
890 Juhász Géza: Majtényi Mihály. Fórum Könyvkiadó, Űjvidék, 1978,17.
891 Uo.
892 Lásd Majtényi Mihály születési anyakönyvi kivonatát (Nagybecskerek, 1912. jún. 

30., 524. szám) az író hagyatékában.
893 Juhász Géza: Majtényi Mihály. Fórum Könyvkidó, Újvidék, 1978, 17.
894 Uo. 19.
895 Lásd Majtényi (Markovics) Mihály Elemi-népiskolai értesítő-könyvecskéjét az író 

hagyatékában.
896 Uo.
897 Uo.
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kisdiák korában vált a betű szerelmesévé, s a közművelődési egyesület ún. 
Ingyenes könyvtárának legszorgalmasabb olvasója lett”.898 Magát Majtényit 
idézve: „Mindent a világon elolvastam - akár értettem, akár nem, valóságos 
olvasási düh szállt meg. Biztos azonban, hogy ebből a nagy betűrengetegből 
sok minden ragadt rám ebben a korban.”899

A négy elemi népiskolai osztály elvégzése után, az 1911/12-es tanévben 
íratták be Mihályt a legtekintélyesebb bánsági középtanoda, a nagybecske- 
reki piarista főgimnázium I. b osztályába.900 Összesen 41 tanuló volt az osz
tályban: magyarok, szerbek, németek, románok, horvátok, zsidók.901 Herr 
György fiatal kezdő, helyettes (magyar és latin) tanárként vette át az osz
tályt, s ő volt egyben az ifjúsági könyvtár őre is.902 Majtényi Mihálynak a 
gimnázium második osztályában jó tanulmányi előmenetele volt903, hittan
ból jeles, magaviseletből pedig kitűnő.904 Jeles tanárai voltak: dr. Barts Gyula, 
Burger József, Streitmann Antal és Christián Jenő.905 A harmadik osztálytól 
már Bárány Béla volt az osztályfőnöke, a diákok száma pedig hetvenkettő
re duzzadt.906 Tanulmányi előmenetele jó volt, csak rajzoló geometriából és 
magaviseletből volt kitűnő.907

Első (diák-)lapszerkesztése: a Szekunda (1920)

Az első világháború ínséges évei anyagi szempontból igencsak próbára 
tették a Markovics családot, s „a család eltartásával, gyenge üzletmenettel 
és bankadósságokkal küszködő kárpitosmester”908 úgy határozott, hogy fiát 
a gimnázium hatodik osztálya után beíratja a nagybecskereki kereskedelmi 
középiskolába, amelyet a városban Kereskedelmi Akadémiaként ismertek. 
Akkor már a vége felé tartott az első világháború, s végül Mihály 1920-ban 
ott szerzett magának érettségi bizonyítványt, de ami későbbi pályafutása 
szempontjából igencsak fontos volt, az első lapszerkesztői és újságírói tapasz
talatokat is. Mindeddig nem tudtak róla, hogy 1920 tavaszán Majtényi a

898 Juhász Géza: Majtényi Mihály. Fórum Könyvkidó, Újvidék, 1978,19.
899 Uo.
900 A kegyes tanítórend vezetése alatt álló nagybecskereki községi r. kath. főgimnázium 

Értesítője. Összeállította Kovács Endre igazgató-helyettes. Pleitz Fér. Pál könyvnyomdája, 
Nagybecskerek, 1914, 59.

901 Uo.
902 Uo. 41.
903 Uo. 59.
904 Uo.
905 Uo.
906 A kegyes tanítórend vezetése alatt álló nagybecskereki községi róm. kath. főgimnázium 

Értesítője. Összeállította Dr. Bartha György igazgató. Pleitz Fér. Pál könyvnyomdája, 
Nagybecskerek, 1915, 70-72.

907 Uo.
908 Juhász Géza: Majtényi Mihály. Fórum Könyvkidó, Újvidék, 1978, 19.
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Kereskedelmi Akadémián a Szekunda című diáklapot írta és szerkesztette, s 
ez adta neki az első (újság)írói indíttatást is, amely egy életre szóló ihletnek 
bizonyult: sohasem hagyott fel vele. Juhász Géza az íróról szóló monográfiá
jában csak homályos utalást tesz első irodalmi próbálkozásaira, mondván, 
hogy „első írói próbálkozásai, melyeket »sok gyermekes naivság« jellemzett, 
az első világháború éveihez tapadnak, s érettségi előtt már az iskolai önkép
zőkör elnöke volt”.909

Érdekes egybeesése a dolgoknak, hogy Majtényi diáklapjának, a Szekun- 
dának első száma910 éppen aznap látott napvilágot, amikor a Renaissance című 
becskereki irodalmi folyóirat első száma911, vagyis 1920. február 15-én. Az idő 
tájt volt a városban egy irodalmi buzgás, s ebben a buzgásban indította meg 
Majtényi Mihály 1920. február 15-én a tizenkét oldalas, kezdetleges módon, 
ívrét-papíron sokszorosított, kézzel írt (és rajzolt) Szekundát, amelynek első szá
mában, a Híveinkhez! című írásban a szerkesztő arra buzdítja a diáktábort, hogy 
ne sajnálják a lapra „azt a bizonyos két koronát”.912 A lapnak volt Nyilttérrovata, 
szerkesztői üzeneteket, hirdetéseket, sőt budapesti tudósításokat is közölt, meg 
szerelmes verseket.913 Az első szám legkomolyabb irodalmi szövege A titokzatos 
eset című novella volt, voltaképpen detektívtörténet „Muck Karter első, egyben 
utolsó kalandja”, melynek szövegét „szabadon lopta: do-dó”.914 Majtényi neve 
csak Michelként fordul elő a lapban, amelynek valamennyi írásához illusztráció 
is kapcsolódik. Az első szám tanulmányozása arra enged következtetni, hogy 
Majtényinak nyilván három-négy diáktársa segédkezett még a Szekunda kivi
telezésében, másolásában.915

A diáklapnak, nem sokkal Majtényi érettségije előtt, 1920 tavaszán több 
száma jelent meg. Fiának közlése szerint apja hagyatékában egykor megvolt 
a második szám is, amely idővel elkallódott.916

így indult útjára Majtényi Mihály, a lapszerkesztő diák, aki mindössze 
másfél évvel később már a Rehorovszky Jenő-féle Becskereki Futár ígéretes 
ifjú munkatársa, valamint a riportlap nyomdájának hivatalnoka is egyben.

A Becskereki Futár szerkesztőségében (1920^-1921)

Közvetlenül az első világháború után, 1919. december 31-én indította be 
Rehovszky Jenő, a Torontál egykori munkatársa nyolcadrét alakú, szórakoz

909 Uo. 20.
910 Példányát lásd a Majtényi-hagyatékban.
911 Németh Ferenc: A becskereki Renaissance = Üzenet, 1986/12. szám, 751-752.
912 A szerkesztő: Híveinkhez! = Szekunda, 1920. febr. 15.
913 Lásd példányát a szerző hagyatékában.
914 Uo.
915 Uo.
916 Markovics-Majtényi András szíves közlése. A két szám létezéséről lásd még Ispánovics 

Csapó Julianna: Írói hagyaték feldolgozása Majtényi Mihály kéziratos hagyatékának a 
példáján =  Bosnyák István szerk.: Nagy mesélőnk nyomában. JMMT, Újvidék, 2001, 33.
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tató riportlapját, a Becskereki Futárt.917 A színes írásokban gazdag, szomba
tonként megjelenő, nyolcadrét alakú, 16 oldalas Futár egyik úttörője volt a 
jugoszláviai magyar sajtónak. Nos, Majtényi e lap főutcai szerkesztőségébe 
kopogtatott be valamikor 1920 táján. Ott Vékony Náci vette pártfogásba, 
akiről később így emlékezett meg: „Első verseimnek ő adott helyet - még 
mielőtt aradi és erdélyi vándorútra indult.”918 Egy másik alkalommal újság
írói kérdésre válaszolva mondta el első irodalmi zsengéjéről az alábbiakat: 
„Ha jól emlékszem [...], nekibátorodva beküldtem egy verset egy hetilap
ba s ezt már közölték is. [...] Hogy az első írásom hogy hatott rám, milyen 
érzést váltott ki belőlem... hát nagyon nagy dolognak tartottam én is meg 
az egész osztály is - diákkoromban történt ugyanis - s én voltam a legbol
dogabb ember a városban alighanem, aznap. Persze a kiábrándulás is hamar 
megjött - az eseményt semmi változás nem követte, a nagytorony nem dőlt 
össze, meg sem ingott, a fák ugyanúgy hullatták levelüket mint eddig (mert 
ősz idején történt) ,sőt némi negatívumok is felmerültek, mert a mennyiség- 
tan tanár kezdett így szólítani a tábla elé: na most lássuk a költő barátunkat, 
majd ő megmagyarázza nekünk stb. Megtudtam ebből a csekélységből, hogy 
más az verset írni és más [...] egy matematikai példát megfejteni. Az előb
bit - a versírást - úgy gondoltam akkor, hogy elsajátítottam [... ] a matema
tikai példa megfejtése viszont, erre tisztán emlékszem, elmaradt. Szóval az 
első megjelenés bizonyos zűrzavart támasztott életemben, ott vették éppen 
tudomásul, hogy vonzódom a múzsákhoz, ahol ezt legkevésbé kívántam.

Utamat ki egyengette? Első irodalmi mentorom Borsodi Lajos volt, ez 
a finomtollú, csupaszív ember, aki a második világháború halálmalmában 
pusztult el, első szerkesztőm László B. Jenő, a közismert Vékony Náci - ő is 
háborús áldozat lett.”919

Majtényi első zsengéit a Becskereki Futár hozta, ám annak alig néhány 
száma maradt fenn, így nem követhetők nyomon hiánytalanul a Majtényi- 
közlések.920

A Becskereki Futárról (azaz a Kengyelfutárról) Majtényi a Garabonciás
ban igen pontosan - sajtótörténeti tényekkel igazolhatóan - állapította meg, 
hogy „már kétszer kimúlt a Bali-nyomdában, mindig azért, mert Kolontai 
Ábris elutazott. Váratlanul utazott el mindig, legutóbb két évnek előtte, ott
hagyva csapot-papot; volt egy másik város, amelyik szintén várta, ha nem is 
tárt karokkal, de várta és akkortól a Kengyelfutár ott jelent meg. Most ismét 
visszatért. A Kengyelfutár - ez volt Ferdinánd gazdám bűne és szenvedélye, 
de kellett hozzá a Kolontai, anélkül egy lyukas petákot sem ért a dolog; az

917 Németh Ferenc: „A Szabad Szó ollóz...” Rehorovszky Jenő becskereki éveiről = Üzenet, 
1987/6. szám, 443-445.

918 Juhász Géza: Majtényi Mihály. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1978, 2 1 .
919 Anonim: Majtényi Mihály = Ifjúság, 1958. nov. 27.
920 A Futárnak mindössze néhány példánya maradt fenn a nagybecskereki Történelmi 

Levéltár gyűjteményében.

- 171 -



Ábris esze és tolla nélkül”.921 Egy másik helyen olvassuk, hogy a Kengyelfutár 
„valamikor rákfenéje volt ennek a városnak, ez pujgatta a társadalom egye- 
deit egymás ellen, ezért pofozkodtak, sőt párbajoztak a fejesek, a kisebbek 
meg azért lesték egymást hazatérőben éjszaka, féltéglával a zsebükben”.922

S mindez valóban így is volt: Vékony Náci 1921-től gyakran Aradon meg 
Erdélyben bolyongott, s időnként ott szerkesztett lapokat, az idő alatt pedig a 
Becskereki Futár is más kezekbe került: 1921 októberétől Rehorovszky Jenő
től Treisz (Tamás) Géza vette át, de akkor már nem volt oly népszerű és att
raktív, mint amikor Vékony Náci ontotta ott bökverseit.923

A Szabadság belső munkatársaként (1922)

Miután egy ideig a Pleitz-nyomdában hivatalnokoskodott, s a Futár
ban verseket közölt, 1922 nyarától már hivatásos újságíró, azaz fennmaradt 
fényképes újságírói igazolványa szerint „belső munkatársa” Kurlánder Antal 
politikai napilapjának, a Szabadságnak.924 A könyvecske szerint a „hírlaptu
dósítói igazolvány [...] Markovich Mihály urat mint a Szabadságpol. napi
lap belső munkatársát minden nyilvános ünnepélynél, temetésnél, tűzese
teknél s általában minden közérdekű esemény alkalmával a helyszínen, a 
rendőrség által netán vont kordonon belül való megjelenésre és tartózko
dásra feljogosítja”.925 Az igazolványt 1922. július 21-én állították ki, s július 
26-án már meg is jelent a Szabadság első száma.926 Erről a Torontál is hírt 
adott, mondván, hogy az „új magyar nyelvű politikai és társadalmi napilap 
[...] felelős szerkesztője és kiadója Kurlánder Antal”.927 A lap szerkesztősé
ge és kiadóhivatala a Korona utca 11. alatt volt, s egy bírósági akta tanúsága 
szerint a lapot a hatóságok közvetlenül megjelenése után úgy akarták elle
hetetleníteni, hogy a városi közigazgatás keretében akkor működő úgyne
vezett Lakásbizottságon keresztül lefoglaltatták a kiadótulajdonos néhány 
szobáját.928 Ezt a döntést Kurlánder Antal 1922. július 28-án megfellebbez
te, magyarázva, hogy a Korona utca 11. alatt, a létező öt szobából korábban 
már egyet lefoglaltak, jómagának három családtagja van, továbbá, hogy ott 
székel a Szabadság szerkesztősége is, amely hat személyt foglalkoztat, s amely 
úgymond kénytelen a mosókonyhában szerkeszteni a lapot.929 A városi ható
ságok természetesen halogatták a választ a fellebbezésre, s arra csak 1922.

921 Uo. 110.
922 Uo. 112.
923 Anonim: A Futár gárdát cserélt = Torontál, 1921. okt. 1 .
924 Ez Majtényi legkorábbi újságírói igazolványa, amelyet az író hagyatékában őriznek, 

s amelyet 1922. július 21-én állítottak ki számára a nagybecskereki rendőrkapitányságon.
925 Uo.
926 Anonim: Új magyar lap Becskereken = Torontál, 1922. júl. 27.
927 Uo.
928 Lásd: Nagybecskereki Bíróság iratai, 1922. júl. 28. (1165/22.)
929 Uo.

- 172 -



október 10-én érkezett meg az elutasító válasz.930 Addigra pedig az említett 
lap már megszűnt létezni...

így ért véget Majtényi tiszavirág-életű újságíróskodása a Szabadságnál. 
Alighogy megízlelte a szakma zamatát, a mostoha körülmények folytán egy 
ideig abba kellett hagynia. Feltételezésünk szerint 1923-ban hagyta el a Bega 
menti várost - immár végérvényesen s indult el világot látni. Nagybátyja 
segítségével egy időre Bécsbe került.931 Később, 1928-tól már a Sentai Friss 
Újság segédszerkesztőjeként dolgozott.

A Vékony Náci-féle Tükörben (1936-?)

Amikor azután Vékony Náci 1927-ben erdélyi bolyongásai után visszatért 
Nagybecskerekre, s (az egykori Becskereki Futár mintájára) beindította Tükör 
című riportlapját932, amely csakhamar a revolver-zsurnalisztika szinonimája lett a 
városban, csakhamar megpróbált a lap köré egy lelkes munkatársi gárdát is tobo
rozni. Eközben nem feledkezett meg régi barátairól, munkatársairól sem. Majtényi 
már távol volt akkor a Bega menti várostól, de Vékony Nácinak végül is sikerült 
felvennie vele a kapcsolatot. Ennek eredményeként jelent meg a Tükör tízéves 
évfordulójára kiadott jubileumi számban, 1936 decemberében Griegcímü verse:

Jeges mezők felett albatrosszal szárnyat bontott
az ostorhátú szél
és rikoltva az éjszakába rontott

Útra kelek. A fjordok ölén szakadék integet
s Te jól tudod nagyon
sziklák közé hidat verni nem lehet

Már nem várlak. Az utakat ha átallábolod 
utadra hajlik sok szomorúság - 
hiába jössz, én nem leszek már ott

Vérzik a fenyőtűz. És lánggal ring a titok,
Bús füstcsíkot az ég alatt 
Sokszáz kémény lóbál szüntelen

Már senki sincs énvelem,
Csak fjordok fölött az ostorhátú szél. - 
És Solweig dala sírva útrakél.933

930 Uo.
931 Juhász Géza: Majtényi Mihály. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1978, 20.
932 A lap fennmaradt példányait lásd a nagybecskereki Történelmi Levéltár gyűjteményében.
933 Markovich Mihály: Grieg = Tükör, 1936. dec. 19., 50-52. szám. Ennek a versnek a 

kézirata megtalálható az író hagyatékában.
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Majtényi időnként később is küldött a Tükörnek verseket. így 1937 janu
árjában közölte a lap három „rádióversét” (Hívójel; Helyszíni közvetítés egy 
régi lakásból; Tango).934

Noha élete és pályafutása a későbbiek során távol esett Nagybecskerektől, 
a Bega menti város és a Bánság régi regényes alakjait nem kis nosztalgiával 
eleveníti fel emlékező prózájában.935

Fontos volt tehát Majtényi nagybecskereki költői-újságírói-hivatalnoki 
indíttatása, hiszen már ott is „élete újságírók, nyomdászok és írók között 
zajlott”936, s a nyomdafesték illata, amelyet Nagybecskereken szívott először 
magába, egy életre lenyűgözte. így lett „egyik utolsó és jellegzetes képviselője 
[...] annak a nemzedéknek, amely ha írói-költői ambícióktól fűtve lépett is 
annak idején az újságírói pályára, sosem tekintette a hírlapírást csupán meg
élhetési lehetőségnek, egzisztenciát biztosító robotnak, hanem a szépíróval 
egyenrangú hivatásnak”.937

(2011)

934 Markovich Mihály: Három rádióvers (Hívójel; Helyszíni közvetítés egy régi lakásból; 
Tango) = Tükör, 1937. jan. 23., 4. szám.

935 Lásd: Majtényi Mihály: A magunk nyomában. Emlékezések, írói arcképek. Fórum  
Könyvkiadó, Növi Sad, 1961; Majtényi Mihály: Szikra és hamu. Emlékezések, írói arcké
pek. Fórum Könyvkiadó, Növi Sad, 1963.

936 Juhász Géza: Majtényi Mihály. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1978,9.
937 Uo. 8.
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IRODALOM (A) TÜKÖRBEN

A tanulmány címe kettősségre utal: egyrészt arra, hogy az irodalom, ez 
esetben a vajdasági magyar irodalom kerül tükör elé, másrészt, hogy a Tükör 
című becskereki riportlap irodalmi vonatkozásairól lesz szó.

Nagybecskerek, Bánát központja, az egykori megyeszékhely volt 1918 után 
a kisebbségbe szorult vajdasági magyarság egyik szellemi központja. Ott élt 
és alkotott többek között Brájjer Lajos, Borsodi Lajos, Kernné Végh Vilma, 
Farkas Geiza és mások. Ők karolták fel az irodalmi életet, szorgalmasan köz
reműködve az induló, új lapokban: a Becskereki Futárban, a Közakaratban a 
Renaissance-bán, a Szabad Szóban, a Fáklyában, a Szabadságbán stb. Ez volt 
a jugoszláviai magyar kisebbségi sajtó első korszaka, a szüntelen -  gyakran 
sikertelen -  kezdeményezések és tenni akarás időszaka.938

Vékony Náci: A Becskereki Futártól a Tükörig (1919-1941)

Az első világháború után, 1919. december 31-én indította be Rehorovszky 
Jenő, a Torontál egykori munkatársa nyolcadrét alakú, 16 oldalas, szóra
koztató riportlapját, a Becskereki Futárt.939 Nem volt irodalmi lap, noha 
Löbl Árpád megállapítása szerint „hébe-korba közölt egy-egy szépirodalmi 
írást.”940 Vékony Náci (László B Jenő) is ott jelentkezett alkalmi, sziporkázó 
bökverseivel, humoros írásaival s ott közölte írásait a lap többi munkatársa: 
Kernné Végh Vilma, Godányi Zoltán, Brázay Emil és mások.941 A lap szer
kesztősége előbb a megyeház mögötti, egykori Űri utca 3-as számú házban 
volt, kiadóhivatala pedig a Zápolya utca 1. alatt942, majd 1920 tavaszától már 
mindkettő egy helyen, az Űri utca 3. alatt székelt.943 Később, 1921-ben a lap 
szerkesztősége átköltözött a főutcára, a Hunyadi utca 27. alá.944 Egy ideig a

938 Bolgár László: A jugoszláviai magyar kisebbségi sajtó = Kalangya, 1941/1-2. szám, 31-37.
939 Németh Ferenc: „A Szabad Szó ollóz. . .” Rehorovszky Jenő becskereki éveiről = Üzenet, 

1987/6. szám, 443-445.
940 Uo.
941 Uo.
942 Becskereki Futár, 1920. jan. 17.
943 Becskereki Futár, 1920. márc. 6 .
944 Becskereki Futár, 1920. aug. 20.
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Szerb Könyvnyomda Rt.-nél jelent meg, később a Pleitz-nyomdában látott 
napvilágot.945 A szerkesztőségről meg annak egykori hangulatáról Kernné 
Végh Vilma írja, hogy „itt szerénykedett a Futár szerkesztősége egy főutcai 
ház udvari lakásában. Kicsike két szoba. Ennél kedélyesebb szerkesztőséget 
elképzelni sem lehetett.”946 Ugyancsak tőle tudjuk, hogy a Futár szerkesztő
ségében volt mindig bőven snapsz, likőr, cigaretta és szivar. Csupán az volt a 
baj, hogy néha több szivar fogyott, mint kéziratpapír.947 Ott adták egymásnak 
a kilincset a lap munkatársai: Kernné Végh Vilma, Godányi Zoltán, László B. 
Jenő, Kelemen János, Brázay Emil és mások.948 A Futár beindítását megelége
déssel nyugtázta a becskereki olvasóközönség. A Torontál helyeslőén állapí
totta meg, hogy Nagybecskereken már régóta hiányzik egy heti riportújság, 
„amely a napilapok látókörén kívül eső közérdekű dolgokkal, meglátásokkal, 
színes riportokkal, interjúkkal, a közgazdaság körébe tartozó események
kel és az irodalommal foglalkozna.”949 Ezt a szerepet volt hivatott betölteni 
a Futár, amelynek első számát, 1919. december 31-én „a rikkancstól hama
rosan szétkapkodták.”950 Rehorovszky Jenő legközelebbi munkatársa ebben 
a lapkiadói vállalkozásban László B. Jenő, azaz Vékony Náci volt. Jó bará
tok voltak, s mindketten a Váraljai utcában az öreg Török kisasszonyoknál 
kosztoltak, lévén, hogy akkor még mindketten „ifjú agglegények” voltak.951

1920 táján Vékony Náci ott vette pártfogásba többek között a fiatal 
Markovich (Majtényi) Mihályt, aki később így emlékezett meg róla: „Első 
verseimnek ő adott helyet - még mielőtt aradi és erdélyi vándorútra indult.”952

Ha Majtényi Garabonciás című „vidám regényét” nem fiktív, hanem tény- 
alapú prózaként olvassuk, akkor felsejlenek a Futár (Kengyelfutár) szerkesz
tőségének és kiadóhivatalának egykori hősei és történései: a Pleitz Fér. Pál 
nyomda vezetője (Báli Ferdinánd kő- és könyvnyomda-tulajdonos), Vékony 
Náci (Kolontai Ábris) szerkesztő, Majtényi Mihály (Bige Jóska), a fiatal mun
katárs953 és még sokan mások. E sarkított történetekben adja vissza a lap szer
kesztőségének és az egykori nyomdának a hangulatát, a korabeli lapszerkesztés 
hanyag eleganciával űzött fortélyait, azaz egy régen letűnt új sági ró-világ szí
nesen megfestett képét. Mindazt tehát, amit ma már sajtótörténeti kutatások
kal nem rekonstruálhatunk. A Garabonciást afféle lírai kordokumentumként

945 Lásd fennmaradt példányait a nagybecskereki Történelmi Levéltár gyűjteményében.
946 Németh Ferenc: „A Szabad Szó ollóz...” Rehorovszky Jenő becskereki éveiről = Üzenet, 

1987/6. szám, 443-445.
947 Uo.
948 Lásd fennmaradt példányait a nagybecskereki Történelmi Levéltár gyűjteményében.
949 Németh Ferenc: „A Szabad Szó ollóz...” Rehorovszky Jenő becskereki éveiről = Üzenet, 

1987/6. szám, 443-445.
950 Uo.
951 Uo.
952 Juhász Géza: Majtényi Mihály. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1978, 21.
953 Majtényi Mihály: Garabonciás. Vidám regény. Testvériség-Egység Könyvkiadó

vállalat, Újvidék, 1952.
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is olvashatjuk. Vékony Náci alakját a kortársak közül senki sem örökítette 
meg jobban, élethűbben és jellemzőbben mint Majtényi a Garabonciásban:

„Amikor azon az augusztusi napon abban a kutya hőségben, kezén egy 
nagy női lapadobozzal benyomult a boltunkba, semmit sem árult el herkule- 
si képességeiből. Inkább olyan cingár ember volt, komoly nagy koponyával. 
Csak a haja, az volt valami különös: halványszürke volt és oldalt a szivárvány 
sok-sok színében játszott, legfeltűnőbb volt e színekben a zöld meg a sárga. 
[...] Persze Kolontai Ábris nem azért cipelte a kalapdobozt félországon végig, 
nem azért kelt át annyi hegyen, völgyön és folyón, hogy mindjárt visszafor
duljon - különben is, miből fordult volna vissza, mint később kiderült. Haja, 
üstöké minden mozdulata elárulta, hogy ő a garabonciások királya, ő az, aki 
szelet vet és vihart arat. Csak pöfékelte vígan gazdám kubáját, leült egy székre, 
lovaglóülésben, kantárnak a szék támláját fogta, tekintete meg végigsúrolta a 
bolt álványait. [...] S mi volt abban a kalapdobozban? - kérditek joggal, mert 
annak szerepe kell, hogy legyen, ha Kolontai rábízta minden földi javát oly 
targoncás emberre, a kalapdobozt viszont behozta, mint valami szentséget.

A kalapdobozban hozta ő a lelkét. Telistele volt az papírral, régi újságki
vágásokkal, az volt az ő levéltára, mindene. Csak belemarkolt és szerkesz
teni kezdett.”954

A Tükör (1927-1941)

A Futárt követően, évekkel később, 1927-ben Vékony Náci indította útjá
ra annak laputódját, a becskereki revolver-zsurnalisztika érdekes termékét, a 
Tükör című, hetente megjelenő, 16-24 oldalas, népszerű riportlapot. Tizen
négy évig állt az olvasók szolgálatában, s az idő alatt többször küllemet, 
nyomdát és szerkesztőségi helyet is változtatott, de mindvégig a Bega menti 
város lapkiadásának érdekes színfoltja volt.955

Elindítója, azaz kiadója és felelős szerkesztője László B. Jenő volt, az utolsó 
vajdasági bohém, ahogyan Majtényi nevezte, a két háború közötti vajdasági 
magyar irodalom fenegyereke. Ő volt az, aki hetente szedte bökversekbe a 
Bega menti város történéseit, s nagy előszeretettel szellőztette a tekintélye
sebb polgárok sikamlós magánügyeit.956 Mindezen persze jót derült a város, 
Nácit pedig, élcelődései miatt, gyakran fogták perbe „sajtórendőri vétség” 
miatt. Volt, amikor pénzbüntetéssel is megúszta, de többször ülnie is kellett. 
Szerencsére csak egy-két hetet.

954 Uo. 108-110.
955 Egyes példányait lásd a nagybecskereki Történelmi Levéltár gyűjteményében.
956 Rovatai is túlnyomórészt pletykarovatok voltak: Csevegje el kedves Tükör mi történt 

a héten?, a Becskereki Fotográfiák, a Nevess te is pajtás, A becskereki Hacsek-Sajó, a Csevegje 
el kedves Tükör mi hír a városban? A Halló! Itt Rádió Tükör, a Sport-Tükör stb.
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Pályafutása 1883-ban Torzsáról (Savino Selo) indult.957 A család egy ideig 
Újvidéken, Óbecsén, majd Törökbecsén élt. Irodalmi pályája 1901 táján kez
dett kibontakozni, amikor az Óbecse és Környéke című lapban megjelentet
te első szerelmes verseit.958 1906-ban megindította a Törökbecse című lapot, 
amelyet 1910-ben egy este elkártyázott.959 Azt követően indította meg a 
Törökbecse és Vidékét, miközben budapesti lapok munkatársa is volt, többek 
között a MTI tudósítója.960 Az első világháború előtt aradi szerkesztőségek
ben (Függetlenség, Délvidék, Aradi színpad, Diák) dolgozott. 1919-20-ban 
horgonyzott le Nagybecskereken, ahol a Szabad Szó munkatársa volt. 1919 
decemberében Rehorovszky Jenővel együtt indította meg a Tükör elődjét, a 
Becskereki Futárt.961

Négy bökvers-kötete jelent meg: Háborús foltok (Arad, 1917); Aktuális 
színfoltok (Nagybecskerek, 1921); Ákom-bákom, irka-firka (Nagybecskerek, 
1931); Aktuális színfoltok (Nagybecskerek, 1936).962

Egyedi „irodalmi” műfajokat művelt ezen a tájon: a bökverset, a kínrímeket 
meg a verses apróhirdetéseket. Ezek voltak a vajdasági magyar irodalom vad
hajtásai, ugyanakkor, az olvasók kedvenc (ma is frissnek ható) olvasmányai.

Vékony Náci becskereki lapszerkesztési mizériáit is bökversben pana
szolta el olvasóinak:

„Heti móka
Embertársam azt hiszem, hogy 
Különös egy élvezet,
Ha valaki Becskereken,
Komoly lapot szerkeszthet.
Kész nevetség, hidd el nékem,
Mert ha firkálsz igazat,
Rögvest fejbe kólintanak 
És kiütik a fogad.

Hát mi a csudáról írjak,
Oh, mond kedves olvasóm, 
Ha megnyomom a pennámat, 
Elkobozzák a lapom”963

957 Németh Ferenc: Az utolsó vajdasági bohém (1 .) = Napló, 1990. júl. 11.
938 Uo.
959 Uo.
960 Uo.
961 Uo.
962 Négy kötete közül bibliográfiáink csak kettőről tudnak!
963 Vékony Náci: Heti móka = Ákom-bákom, irka-firka. A Tükör kiadása. Nagybecskerek, 

1931, 17.
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A Tükörben időnként kínrímeket is publikált az olvasóközönség szóra
koztatására.

„Kínrímek

Szembe jön egy fiakeres
Kit éppen a fia keres.
*
Az ablakon ki néz Ernő
Amott jön egy kinézer nő.
*

Jön egy arab Mekkábul
Elesik és megkábul.
*

Kályha mellett inas ült
Akinek az ina sült.
*

Amikor ezt komponáltam 
A Bégán egy kompon álltam.”964

Ugyanolyan népszerűek voltak a Bega menti városban verses apróhirde
tései is, melyekben szellemes reklámot csinált iparosoknak, kereskedőknek.

„Ha RÉVÉSZ-nél órát veszel,
Mindig jóétvággyal eszel,
Mert az étkezésnél fontos,
Hogy az órád legyen pontos”965 
*

„A PENTZ KÁROLY cukrászdája,
Mindenkinek szíve vágya,
Friss sütemény, haboskávé,
Kakó és csokoládé,
Dobostorta, habos rolni,
Szinte élvezet majszolni,
Finom desszert minden napra,
Lakodalmi alkalmakra...
Nincs is párja, én úgy éljek,
A PENTZ cukrászsüteménynek.”966

964 [Vékony Náci]: Kínrímek = Tükör, 1933, febr. 4.
965 Vékony Náci: Ákom-bákom, irka-firka. A Tükör kidása. Nagybecskerek, 1931.
966 Uo.
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Viták a vajdasági magyar irodalomról

A Tükör kétarcú riportlap volt. Lehet, hogy éppen ez volt a siker titka. 
Egyrészt, szórakoztató- meg pletykarovatai voltak, melyeken jót vidultak a 
becskerekiek, másrészt komoly irodalmi témákkal is foglalkozott, jeles írók 
líráját, prózáját hozta. Mindemellett Vékony Náci fiatal, kezdő írók, poéták 
pályáját egyengette s adott nekik megnyilatkozási lehetőséget. Többek között 
Sas Györgyét967, Krausz Lászlóét968, Lowieser Leonáét969, Arm Alexanderét970, 
Huszár Sándorét971, Kassai K. Józsefét972 és másokét.

A Tükör a vajdasági magyar irodalom elé is -  képletesen szólva -  tükröt 
tartott. Az irodalom nagyjából három témakörben jelentkezett a lapban: iro
dalmi vitákban, könyvismertetőkben és szerzői írásokban (lírában, prózában).

László B. Jenő, ez egyértelműen kiderül a Tükör évfolyamaiból, Szenteleky 
lelkes híve volt, és később is annak örökségén haladt. Ezért riportlapjában 
több cikk is a vajdasági magyar irodalom atyjával foglalkozik. Szentelekyt 
1932 nyarán irodalmi és irodalomszervezői tevékenységéért a Magyar Köz- 
művelődési Egyesület Ezüst tulipán-díjjal jutalmazta, s ennek kapcsán a 
Tükör is méltatta elévülhetetlen érdemeit.973 „Mindenkinek el kell ismerni, 
hogy valóban ő a legméltóbb, ő az egyedüli méltó erre a szép kitüntetésre. 
[... ] A legfinomabb tollú író, a legkulturáltabb ember, a legszárnyalóbb köl
tő az itteniek között és a legtöbb áldozattal szolgálta a jugoszláviai magyar 
kultúra ügyét Szenteleky Kornél. A legnehezebb viszonyok között törhetet
len hittel a magyar kultúra jövőjében egymásután alakította meg és fejlesz
tette magas nívóra a magyar irodalmi folyóiratokat és ha az egyik részvét
lenség miatt összeomlott, új hittel és új reménnyel épített helyébe másikat. 
[...] Meg kell teremtenie a magyar kultúrbékét. Mert addig nem lehet szó a 
jugoszláviai magyar kultúra igaz fejlődéséről, kibontakozásáról, kiterebélye- 
sedéséről, amíg a magyar kultúra értékes munkásai ellenségként állnak egy
mással szemben. Szenteleky Kornélra vár a feladat, hogy az ellenséget barát
tá változtassa, hogy a magyar írókat egy táborba sorakoztassa, hogy ezzel a 
magyar kultúra korlátlan fejlődési lehetőségét megteremtse. [... ] Ezzel teheti 
a legeslegnagyobb szolgálatot a jugoszláviai magyar kultúrának és az egész 
jugoszláviai magyarságnak.”974

967 Sas György: Én nem hiszek = Tükör, 1931. ápr. 18.
968 Krausz László: Gondolkozom = Tükör, 1930. okt. 18.
969 Lowieser Leona: Ahogy mi szerettünk = Tükör, 1939. jan. 14.
970 Arm Alexander: A Tükör = Tükör, 1937. febr. 27.
971 Huszár Sándor: Ha minden kötél elszakad = Tükör, 1939. jan. 7.
972 Kassai (Kollin) József: Sport-Tükör = Tüköry 1932. jan. 30.
973 Anonim: Szenteleky = Tükör, 1932. júl. 2.
974 Uo.
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Ezeknek az elvárásoknak, sajnos, Szenteleky már nem tehetett eleget: egy 
évvel később, 1933 nyarán haláláról cikkeztek a vajdasági lapok, így a Tükör975 
is. „Hozzá hasonló irányítót és úttörő vezért nem mutathat fel a vajdasági 
irodalom. Nagy tehetségekkel volt felruházva, a legellenkezőbb tulajdonsá
gok egyesültek benne egymást mérsékelve és kiegészítve. Mindaz, ami az 
irodalom legkitűnőbb embereit megkülönböztette, mintegy központosuk 
jellemében. Minden iránt érdeklődött, mindenre volt ideje, egyszerre volt 
orvos, költő, kritikus, műfordító, journalista, szerkesztő, kiadó, pártfogó és 
mindenek felett író - egy maga volt egy egész irodalom.”976

Később a Tükör külön teret szentelt a Szenteleky halála után fellángoló 
irodalmi vitáknak, amelyek többek között azt célozták, hogy az írók és folyó
iratok közül ki tért le Szenteleky útjáról s ki nem, illetve miért pang irodalmi 
életünk, miért hallgatnak íróink.

A viták sorát 1935 tavaszán Szántó Andor nyitotta meg többoldalas pole
mikus cikkével, melynek az alábbi címet adta: Séta a jugoszláviai magyar 
irodalom és újságírás dzsungelében?77 Már címéről ítélve is érdekes és szóki
mondó olvasmány volt, melyben a többi között Kende Ferencet meg a Reg
geli Újságot ostorozza, mondván, hogy „amikor Jugoszláviában magyar írók 
koplalnak, 250-300 pengőt fizetett ki a Reggeli Újsággal a Sobri Jóska című 
ponyvaregényért.”978 Ugyanakkor e lap „nem ad teret az itt élő író és újság
író gárda megnyilatkozásainak”.979 A Kalangyáról pedig az volt a véleménye, 
hogy „mindjobban uralkodóvá válik benne az a szellem, mely a Sobri Jós- 
kás irodalomban látja az itt élő magyar tömegek kulturális szükségletét.980 
Továbbá, hogy „az utóbbi évek során körülbástyázott klikkrendszer fejlő
dött ki a Kalangya körül, és ezzel magyarázhatjuk, hogy Szenteleky Kornél
nak ez a szép elgondolása ma már teljesen elvesztette kapcsolatait az itt élő 
magyarsággal”.981

1936 nyarán, Szenteleky halálának évfordulóján jelent meg egy polemi
kus emlékező írás a Tükörben, amelyben a többi között az alábbi sorokat is 
olvashatjuk: „alig néhány évvel halála után érezhetjük, hogy még az a kevés 
összefogó munka, amit betegen, magamagát rontva és emésztve végzett, 
úgyszólván széthullt. De azért nem Szenteleky a felelős, hanem azok az írók, 
akik eltávolodtak az ő intencióitól.”982

975 Anonim: Szenteleky Kornél = Tükör, 1933. aug. 26.
976 Uo.
977 Szántó Andor: Séta a jugoszláviai magyar irodalom és újságírás dzsungelében = 

Tükör, 1935. márc. 23.
978 Uo.
979 Uo.
980 Uo.
981 Uo.
982 Anonimus: Szenteleky Kornél = Tükör, 1936. aug. 22.
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Arra reagálva, Ki a hibás? címmel, 1936 szeptemberében a fiatal Gál Lász
ló mondta el véleményét.983 Többek között számon kérte, miért hallgatnak 
íróink. „Hová tették a jugoszláviai magyar írókat és miért hallgat Radó Imre, 
Műnk Artúr, Cziráky Imre, Borsodi Lajos, Huszár Sándor, és miért hall
gatott el mindenki itten, aki hitet érzett magában és erőt. Miért ez az ájult 
csend, és van-e valaki, aki vállalja érte a felelősséget?” Mert, mint Gál László 
fogalmazott, „igenis szükség van arra, hogy mi írjunk a mi bajainkról, a mi 
örömeinkről, a mi népünkről. Mert igenis szükség van arra, hogy őrizzük a 
nyelvünket, a kultúránkat.”984

Gál Lászlót követően a Tükörben újabb vélemények sorjáztak a vajdasá
gi magyar irodalom helyzetéről, állapotáról. Mattanovich Kálmán az iroda
lompártolókra apellált, „ezer magyartól százdinárokat kér(t), hogy ebből a 
százezres alapból teremtődjék meg a magyar könyvkiadás”.985 Kelemen János, 
arra alapozva, hogy minden jó írásnak akad kiadója, erdélyi és magyaror
szági kiadókhoz szándékozta irányítani az itteni magyar írókat.986 Ezekre a 
véleményekre azután, A vajdasági magyar irodalom tragédiája címmel, 1937 
márciusában Huszár Sándor reagált, mondván, hogy „íróink legjavát a kiadók 
irodalompolitikája kárhoztatta hallgatásra. [... ] Nálunk nem az írók, hanem 
a kiadók csinálják a vajdasági magyar irodalmat. És irodalmunk ezért halad 
a vég felé, ezért dermedt meg a vajdasági magyar írás.”987

1937 tavaszán Schwalb Miklós válaszolt Huszár Sándor cikkére988, s a 
vita gyűrűzött tovább.

Vers, próza, könyvkritika

A Tükör arra is büszke lehetett, hogy időnként jelesebb íróink is közöltek 
ott írást. Többek között Kosztolányi Dezső989, Borsodi Lajos990, Brájjer Lajos991, 
Gál László992, Somfai János993, Csuka Zoltán994, Farkas Geiza995, Markovich 
(Majtényi) Mihály996 és mások jelentkeztek ott verssel, prózával. Amellett

983 Gál László: Ki a hibás? = Tükör, 1936. szept. 19.
984 Uo.
985 Huszár Sándor: A vajdasági magyar irodalom tragédiája = Tükör, 1937. márc. 6 .
986 Uo.
987 Uo.
988 Schwalb Miklós: A vajdasági magyar irodalom tragédiája = Tükör, 1937. márc. 13.
989 Tükör, 1934. okt. 27.
990 Borsodi Lajos: A Tükör jubileumára =  Tükör, 1936. dec. 19.
991 Brájjer Lajos: A Tükör jubilál = Tükör, 1936. dec. 19.
992 Gál László: Ki a hibás? =  Tükör, 1936. szept. 19.
993 Somfai János: Kedves Náci komám = Tükör, 1936. dec. 19.
994 Csuka Zoltán: Csuka Zoltán írja Érdligetről = Tükör, 1936. dec. 19.
995 Farkas Geiza: A csodatükör. Mese-változat = Tükör, 1936. dec. 19.
996 Markovich Mihály: Grieg = Tükör, 1936. dec. 19.
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vajdasági írók köteteit népszerűsítette, méltatta: többek között Gál László
ét997, Brájjer Lajosét998, Huszár Sándorét999 és Havas Károlyét.1000

Gál László 1939-ben, Szabadkán megjelent verseskötetéről1001 a riportlap 
elismerő méltatást közölt, melyben az alábbiakat olvassuk: „Nagy beteljesülés 
Gál László most megjelent verseskönyve. [...] Esemény ez a könyv a mi vaj
dasági, szomorú, tespedő életünkben. Ezeket a gondolatokat ezren és ezren 
átérzik, átélik, átszenvedik, de így elénk vetíteni, így agyunkba vésni, szen
vedő szívekbe dalolni csak az igazi, elhivatott költő tudja őket. Egy nagyon 
tehetséges embernek a véres vergődése ez a kötet, aki minden egyes sorá
ban látja ennek a rettenetes életnek minden irtózatos szenvedését. Ellentétes 
pólusok között vérzik el, mert a szenvedéseket, kínokat, tragédiákat látja, de 
segítő, gyógyító kezet nem nyújthat senkinek, mert nem adatott meg neki a 
cselekvés hatalma, csak a meglátás és átérzés keserűsége. Egy egész világ ez 
a könyv és ennek a mi világunknak keserű, irtózatos kórképe.”1002

E kötetből közli a Tükör - mutatványként - Gál László Lehettem volna 
című versét:

„Lehettem volna kínai, 
vagy mandzsu is az ám!
Most puska lógna vállamon 
és ölne a japán.

Lehettem volna kelta is, 
a zöld ír szigeten.
Most angol szólna: haudjudu, 
és úgy köpne szemen.

Lehettem volna spanyol úr, 
hóbortos, büszke Don.
Most Káin gyilkos bélyege 
égne homlokomon.

Lehettem volna hindu még, 
vagy abesszin kölyök.
Angol ostor sújthatna rám, 
vagy olasz bikacsök.
Lehettem volna néger is,

997 Anonim: Gál László verses könyve = Tükör, 1939. jan. 14.
998 Anonim: dr. Brájjer Lajos: Ungarische lirik =  Tükör, 1936. máj. 12.
999 Anonim: Huszár Sándor új verseskönyvének sajtósikere = Tükör, 1939. aug. 26.
1000 Anonim: Havas Károly könyvéről = Tükör, 1940. nov. 9.
1001 Gál László verseskönyve. Szabadka, 1939.
1002 Anonim: Gál László verses könyve = Tükör, 1939. jan. 14.

- 183 -



és azt venném zokon,
hogy miszter Demokrata Linch
üthet csúnyán pofon.

Isten képére teremtett 
arcomon szégyen ég.
Meddig gyilkolsz testvérszívet 
Te istenadta nép?”1003

Egy „rejtett” irodalmi-publicisztikai kisantológia:
A Tükör jubileumi száma (1936)

Kevéssé ismeretes, hogy a lap tízéves jubileumára, 1936 decemberében1004, 
Vékony Náci egy közel százoldalas valóságos kis irodalmi-publicisztikai 
antológiát jelentett meg jeles írók, újságírók közreműködésével. A jubileu
mi számnak mintegy harminc szerzője volt, közöttük Markovich (Majtényi) 
Mihály1005, Huszár Sándor1006, Illés Sándor1007, Farkas Geiza1008, Brájjer Lajos1009, 
Borsodi Lajos1010, Borsodi Ferenc1011, Kelemen János1012, Rehorovszky Jenő1013, 
Csuka Zoltán1014, Kanizsa Ármin1015, Somfai János1016, Juhász Ferenc1017, Kas
sai (Kollin) József018 és mások. Líra, próza, levél, publicisztika váltakozott 
ebben a sokszínű, érdekes Tükör-számban. S nemcsak a Tükör indulására 
és Vékony Náci pályafutására vonatkozó alkalmi, emlékező írások, levelek 
gyűjteménye volt az, hanem irodalmi megnyilatkozásoké is. Ott jelent meg 
többek között Markovich (Majtényi) Mihály Grieg című verse:

„Jeges mezők felett albatrosszal szárnyat bontott
az ostorhátú szél
és rikoltva az éjszakába rontott.

1003 Gál László: Lehettem volna. = Tükör, 1939. jan. 14.
1004 Tükör (jubileumi szám), 1936. dec. 19.
1005 Markovich Mihály: Grieg = Tükör, 1936. dec. 19.
1006 Huszár Sándor: Imádság több napfény után = Tükör, 1936. dec. 19.
1007 Illés Sándor: Karácsonyi levél = Tükör, 1936. dec. 19.
1008 Farkas Geiza: A csodatükör. Mese-változat = Tükör, 1936. dec. 19.
1009 Brájjer Lajos: A Tükör jubilál = Tükör, 1936. dec. 19.
1010 Borsodi Lajos: A Tükör jubileumára =  Tükör, 1936. dec. 19.
1011 Borsodi Ferenc: Már mindegy = Tükör, 1936. dec. 19.
1012 Kelemen János: Tüskecsokor a Tükör jubileumának asztalára = Tükör, 1936. dec. 19.
1013 Rehorovszky Jenő: Levél a jubiláló Tükörhöz = Tükör, 1936. dec. 19.
1014 Csuka Zoltán: Csuka Zoltán írja Érdligetről = Tükör, 1936. dec. 19.
1015 Kanizsa Ármin: Kettős jubileum = Tükör, 1936. dec. 19.
1016 Somfai János: Kedves Náci komám =  Tükör, 1936. dec. 19.
1017 Juhász Ferenc: A Tükör tízesztendős =  Tükör, 1936. dec. 19.
1018 Kassai K. József: Leleplezem a Tükör csevegéseit = Tükör, 1936. dec. 19.
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Ütra kelek. A fjordok ölén szakadék integet
s Te jól tudod nagyon
sziklák közé hidat verni nem lehet.

Már nem várlak. Az utakat ha átallábolod 
Utadra hajlik sok szomorúság - 
Hiába jössz, én nem leszek már ott.

Vérzik a fenyőtűz. És lánggal ring a titok.
Bús füstcsíkot az ég alatt
Sok száz kémény lóbál szüntelen.

Már senki sincsen énvelem,
Csak fjordok fölött az ostorhátú szél. - 
És Solweig dala sírva útrakél.”1019

A prózát elegendő akár egyetlen példával szemléltetni, amely voltaképpen 
nem más, mint a tükör érdekes irodalmi kontextualizálása. Farkas Geizának 
A csodatükör című írásáról - vagy ahogyan ő maga fogalmazott: mese-vál
tozatáról - van szó.1020

„Leó és Leona házasok voltak és pedig kitűnően egymáshoz illők, Leó 
képviselő, már megjelenésében is délceg, zengőhangú, ahol csak megjelent, 
népszerű, Leona pedig egyszerűen tüneményes szépség. Egymást nagyon 
megértették, mert közös volt minden erényük. És hibájuk elsősorban a 
másoknál mindenáron különbnek lenni akarás az embertársak irigységé
ben gyönyörködés. Bizalmas együttlétükben sokszor mondogatták: - Mi 
Angolországban nyugodtan jelentkezhetnénk a szalonna-oldalért, amit az a 
házaspár kap jutalmul, mely esküvel erősítheti, hogy egy egész éven át nem 
volt köztük veszekedés.

- Többet, jobbat kaptok - hangzott egyszerre a szobában. Egy tükröt adok 
nektek, melyben ruházatrendezés vagy hasonló ürügy alatt bármikor meg
nézhetitek nemcsak magatokat, hanem az összes körülöttetek levőket. És 
olyan jól látjátok mind, hogy ajkaik különben alig észrevehető mozgásáról 
leolvashatjátok leghalkabb szavaikat, még arcvonásaikból rátok vonatkozó 
titkos gondolataikat is kitaláljátok. Ugye, mondanom sem kell, mennyire 
fellendíthet pályátokon egy ilyen tükör? De - ezt jól jegyezzétek meg maga
toknak - csak akkor, ha állandóan figyelitek; tehát soha ne felejtsetek el egy 
pillantást belevetni, ha mások közt vagytok, és ne hányjátok vagy törjétek el 
kincseteket, melyet olyan szépen kiérdemeltetek.

1019 Markovich Mihály: G rieg= Tükör, 1936. dec. 19.
1020 Farkas Geiza: A csodatükör. Mese-változat = Tükör, 1936. dec. 19.
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A hang elhallgatott, az asztalkán azonban egy egyszerű kis kerek kézi- 
tükröcske hevert, aminővel vásárokon, búcsúkon egészen fiatal szerelmesek 
szoktak egymásnak kedveskedni. Leó és Leona elővették, belenéztek és bol
dogan, büszkén mosolyogtak össze. Kár, hogy mások nem látnak most és 
mi sem másokat, állapították meg.

Másnap azonban már nem hiányzik a szükséges közönség. Nagy esté
lyek vannak, ahol körülbelül mindenki összejött, akiket Leó és Leona job
ban vagy kevésbé kedvel.

Kellő pillanatban elő is kerül a hölgy kézitáskájából az új tükör. Önkénte
lenül, egy ah! hagyja el az ajkát. - Mivel gyönyörű vagyok, ujjong magában, 
hogyan áll az új hajforma! Éppen ajkpirosítómat kell kissé keskenyebben fel
raknom. Szerencsére ezt a többiek nem látják. De mikor ezt a színes virágos 
fátyolkendőt a vállamról lecsúsztatom... az összes jelenlevő hölgyek arca még 
a festék és púder alatt is észrevehető sárga színezetet vesz fel az irigységtől. - 
Leó is belenéz a tükröcskébe: Hogy sugdolóznak a férfiak, hogy elhallgatnak 
a nők! Mindegyik arra gondol, hogy a nyilvánosság előtt vagy ellenkezőleg a 
nyilvánosság teljes kizárásával a maga emberévé tegyen, miután olyan legény 
mint én sem a politikusok, sem a nők számára nem akad, engem csak szeret
ni, szolgálni lehet, nélkülem vagy éppen ellenem nincs boldogulás. Persze ott 
az a miniszter nincs hozzá való barátságommal teljesen megelégedve, sietek 
is bókolni neki, hogy előbbre vigyen... a hölgyek megfőzését legközelebbre 
hagyom, mikor nem lesz itt a feleségem...

A legközelebbi években minden a kitűnő pár kívánsága szerint történt. 
Leó hamarosan miniszter lett, Leona arcképét pedig a lapok nemcsak férjé
nek magas állása miatt hozták. Nem csoda, hogy a nyilvános élet nagy for
gatagában szépen elfelejtették a tükröcskét magukkal vinni, már azt sem 
tudták, a lakásuknak melyik zugában van. Tíz év múlt el, mire egyszer csak 
megint kezükbe akadt és újra zsebre is tették.

Megint abban az estélyteremben vannak, ahol egy évtized előtt, Leona 
még a színes flittervirágos fátyolkendőt is újból magával hozta. Mert min
dig olyan jól állott arcához. Most szinte gépiesen a tíz év előtti mozdulattal 
omlasztja le vállairól, mikor a csodatükörbe néz.

De mi ez? A fényes lapocskán megjelenő női arcok kifejezése most sem
miféle irigységet nem árul el. Sőt a hamiskás szájak mozgásán ilyen beszé
dek olvashatók le: Szegény Leona, de kiment a formájából! - És még most is 
azt a húsz év előtti divatú kendőt nyúzogatja. - Bizonyosan azt képzeli, hogy 
ezzel mindenkit megigéz, pedig...

Leona elkeseredett mozdulattal adja tovább a tükröcskét férjének. Ez moso
lyogva veszi át, de csakhamar az ő arca is lelóg. Mert ő meg ilyeneket olvas 
az arcok és ajkak mozgásán: Itt van hát a vén, elhízott panamista! Beszélni, 
ígérni tud, de tenni annál kevesebbet. - És még azt is képzeli magáról, hogy
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húszévesekkel állhatna ki szépségversenyben. - Legközelebb leszavazzuk. - 
Ha hozzám jön, kedves leszek hozzá, de azután...

Hazamenet Leona, így szól Leóhoz: Sajnálom, hogy ezt a rongyos tük- 
röcskét hoztam magammal, amit egyszer bizonyosan, úgy gondolom, Mari, 
az akkori hóbortos cselédünk hagyhatott a szobámban. Határozottan rosz- 
szul mutat.

Én is úgy találom, ismeri el Leó, nem is viszem haza ezt a vacakot. Itt van 
öcsém - és odanyomja egy éhes kinézésű fiúcska kezébe, aki bizonyára jobb 
borravaló reményében ugrott oda a kocsiajtót kinyitni.”1021

A Tükör utolsó ismert száma 1941. március 22-én jelent meg, nem sok
kal Bánát fasiszta megszállása előtt.1022 A megszállók a többi zsidóval együtt 
Vékony Nácit is deportálták. A nagybecskereki gyűjtőtáborban látták utol
jára, 1941 nyarán. Onnan Zimonyba vitték, ahonnan sohasem tért vissza.1023

(2014)

1021 Uo.
1022 Lásd példányait a nagybecskereki Történelmi Levéltár gyűjteményében.
1023 Németh Ferenc: Az utolsó vajdasági bohém (1 .) = Napló, 1990. júl. 11.
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FEJTŐ FERENC A VAJDASÁGBAN

József Attila jó barátjának, szerkesztőtársának, ifodalmi munkássága nép
szerűsítőjének, kultusza egyik megteremtőjének, a ma Párizsban élő, 96 éves 
Fejtő Ferencnek a Vajdaságba érkezésére 1952 őszén viszonylag bonyolult 
társadalmi és kultúrpolitikai viszonyok közepette került sor. Hiszen ez volt 
a Komintern országai elleni diplomáciai és sajtóhadjárat időszaka, a határ
villongások, ügynökök, menekültek és kirakatperek ideje, a művelődési és 
irodalmi életben pedig a szovjet ideológiától való szabadulás, az útkeresés 
és öneszmélés kezdeti szakasza, amikor a pártideológia azért még mélyen be 
volt ágyazódva a kultúrpolitikába.1024 Utasi Csaba írja, hogy „a jugoszláviai 
magyar irodalom fő árama az ötvenes évek elején már megtagadta a szo
cialista realizmus zsdanovi posztulátumait, ugyanakkor azonban paradox 
módon legjobb akarata ellenére sem tudott megszabadulni tőlük”.1025 Erre 
csak fokozatosan kerül majd sor az ötvenes évek második felében.

Fejtő akkortájt már több éve emigrációban élt Franciaországban. József 
Attilával annak idején megalapította a Szép Szó című folyóiratot, amelynek 
1935-38-ban szerkesztője volt1026, ám egy cikke miatt osztály elleni izgatás

1024 1952 szeptemberében, mindössze egy hónap leforgása alatt, több mint 200 határ
incidens volt a jugoszláv határon Magyarország, Bulgária, Románia és Albánia felé. Ebből 
a jugoszláv-magyar határon 144 provokációt jegyeztek fel (Magyar Szó, 1952. okt. 25.). A 
politikai élet legfőbb eseménye a Jugoszláv Kommunista Szövetség VI. Kongresszusa volt 
Zágrábban, de ugyancsak nagy érdeklődést váltott ki 1952 októberében a Jugoszláv író
szövetség III. Ljubljanai Kongresszusa, amelyen Miroslav Krleza Szabadság a művészetben 
címmel mondott vitaindítót (Magyar Szó, 1952. okt. 4.), s amelyen az alkotói szabadság 
értelmezésével kapcsolatosan Sinkó Ervin is felszólalt (Magyar Szó, 1952. okt. 7.). A vaj
dasági magyar írók is több alkalommal megvitatták „az író művészi alkotószabadságának 
kérdését”, amely úgy merült fel, hogy ha szabad az ország, vajon szabad-e az irodalom (7 
Nap, 1952. okt. 19., Magyar Szó, 1952. okt. 23.). Herceg János egyik jegyzetében ezzel kap
csolatosan leszögezte: „nekünk még senki sem mondta: írjatok szabadon!” (7 Nap, 1952. 
okt. 19.). Az idő tájt még túl erős volt a művelődési életben a pártellenőrzés.

1025 Utasi Csaba: Adalék Fejtő Ferenc József Attila-értelmezéseihez = Hungarológiai 
Közlemények 48., 1981/3, 267-272.

1026 Fejtő Ferenc: Budapesttől Párizsig. Emlékeim. Magvető, Budapest, 1990,142-155.; A 
Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825-2002,1. (A-H), főszerk. Glatz Ferenc, Budapest, 
2003, 330.
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vádjával pert indítottak ellene, s a letartóztatása elől Párizsba menekült.1027 
1938-tól évekig a Népszava párizsi tudósítója volt, s részt vett a francia ellen
állásban, a második világháborút követő években pedig a párizsi magyar saj
tóirodát vezette. Utóbb a francia hírügynökségnél, az AFP-nél dolgozott a 
keleti tömb ügyeinek kommentátoraként.1028 Ilyen minőségben érkezett 1952 
augusztusának végén/szeptemberének elején1029 (s nem novemberben, mint 
visszaemlékezésében írja!1030) Jugoszláviába, hogy a Jugoszláv Kommunista 
Szövetség VI., zágrábi (s nem ljubljanai!1031) kongresszusáról tudósítson. A 
kongresszust 1952. november 2-a és 7-e között tartották meg1032, s Fejtő két 
hónappal korábban érkezett meg, de nem Zágrábba, tudósításának konkrét 
színhelyére, hanem a Vajdaságba, Újvidékre.1033 Mint visszaemlékezésében 
írta, nálunk „akkor már láthatóvá váltak a gazdasági fejlődés jelei, több áru 
volt a boltokban, kevesebb feszültség a lelkekben”.1034 De nem ez volt Fejtő első 
vajdasági látogatása. „Újvidéken jártam már kisgyerek koromban. Bejártam 
egész Bácskát, voltam Apatinban, Zomborban. Újvidéket különösen szeret
tem, de el is felejtettem, 1952-ben, amikor visszatértem, meghatóak voltak a 
találkozásaim”1035 - vallotta 1986-ban Bányai Jánosnak. Rokoni kapcsolatai 
egész Jugoszláviára kiterjedtek: édesanyja és nővére Zágrábban élt1036, nagy
nénje Zomborban1037, unokatestvére pedig a szarajevói Zeneakadémia igaz
gatója volt.1038 Fejtőnek szerteágazó kapcsolatai voltak. Sok embert ismert, 
sokakkal találkozott. Sinkó Ervinnel az 1930-as években barátkozott meg.1039 
Krlezát 1934-ben látogatta meg Zágrábban1040, aki későbbi emlékirataiban is 
megemlékezett róla1041, Petar Dobrovic festővel az Adrián, a Mlini-öbölben 
nyaralt, és meglepődött, amikor az József Attila után érdeklődött, akivel 
1926-27-ben Párizsban találkozott.1042 1953 nyarán Bleden Titóval készített

1027 Fejtő Ferenc: I. m. 182-183.
1028 A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, 330.
1029 Érkezésének pontos napja nem ismeretes, a Magyar Szó 1952. szept. 4-én úgy 

fogalmaz, hogy „nemrégiben Noviszádon és Topolyán járt”, tehát érkezése ezért tehető 
augusztus végére-szeptember elejére.

1030 Fejtő Ferenc: I. m. 361.
1031 Uo.
1032 A Magyar Szó Népnaptára 1953. Újvidék, 1952, 55.
1033 Magyar Szó, 1952. szept. 4.
1034 Fejtő Ferenc: I. m. 361.
1035 Bányai János: Érzelmes utazás. Beszélgetés Fejtő Ferenccel 1986-ban = Híd, 2005, 

4. szám, 52-55.
1036 Fejtő Ferenc: I. m. 27.
1037 Uo.
1038 1. m. 463.
1039 Fejtő Ferenc: József Attila a Szép és Jó Szó mestere. Holnap Kiadó, Budapest, 2005,203.
1040 Fejtő Ferenc: Budapesttől Párizsig... Emlékeim. Magvető, Budapest, 1990,134-135.
10411. m. 463.
1042 1. m. 135-137.
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interjút, aki Nagy Imre felől érdeklődött104320, 1953-ban Milovan Dilasszal 
beszélgetett104421, 1955-ben pedig Belgrádban Koca Popovictyal társalgott 
franciául, amelyet az állítólag párizsi kiejtéssel beszélt.104522

Fejtő megérkezéséről 1952 szeptemberében a Magyar Szó is tudósított egy 
háromhasábos fotóval egyetemben, amelyen Fejtő Ferenc B. Szabó György 
és a Magyar Szó egyik újságírója (valószínűleg Vébel Lajos) társaságában 
látható.104623 A lap beszámol arról, hogy Fejtő Topolyán és Újvidéken járt, 
magyarázva, hogy az egykori párizsi sajtóattasé „a Rajk-per idején Káro
lyival együtt megszakította kapcsolatait Rákosi Magyarországával”, s hogy 
most „azért jött Jugoszláviába, hogy könyvet írjon harcunkról, szocialista 
országépítésünkről és igazságunkról”.104724 Nyilván ilyen megindoklást dik
tált a korabeli szerkesztéspolitika a Kominformmal való szakítás éveiben, 
hiszen Fejtő nemcsak könyvet írni jött ide. Igaz, közben azt is megírta (A 
népi demokráciák története címmel a kötet 1952-ben Párizsban jelent meg 
francia nyelven, s voltaképpen Közép- és Kelet-Európa sztalinizálásának 
története volt, amely előbb francia nyelven, később magyarul is napvilágot 
látott.)104825 A 7 Nap is 1952 szeptemberében tudósított Fejtő érkezéséről, 
mondván, azért jött, hogy „személyes tapasztalatokkal egészítse ki gazdasá
gi tanulmányait Jugoszláviáról, amiről könyvet készít”.104926 A cikkíró azt is 
kiemelte, hogy Fejtő „József Attilának meghitt barátja, írótársa volt, a mun
kásmozgalomban is együtt dolgoztak, ezért az élmény erejével hat József 
Attiláról írt megemlékezése”, amelyből a lap egy hosszabb részletet idéz.105027

Hogy Újvidéken 1952 őszén kivel találkozott Fejtő és hová látogatott el, 
arról 1986-ban ő maga vall: „Mindenütt szívesen fogadtak, a Magyar Szó
ban, a Fórumban, a Híd szerkesztősége megkért, legyek a folyóirat állandó 
munkatársa. Most is szeretettel emlékszem Olajos Mihályra. Újvidékkel való 
találkozásom része az én egyéni történelmemnek, nagyon fontos dátuma. 
Örültem, hogy itt nem úgy fogadtak, mint egy ellenséget, hanem mint egy 
magyar írót, aki József Attilának a fegyvertársa volt, akiről ezt tudták, és akik 
megértették azt, amit József Attiláról nyilvánosan mondtam, beszéltem.”105128 
Tehát B. Szabó György mellett találkozott Olajos Mihállyal, a Testvériség- 
Egység Könyvkiadó igazgatójával, Rehák Lászlóval, a Magyar Szó akkori 
főszerkesztőjével és nyilván Majtényi Mihállyal, a Híd főszerkesztőjével is.

1043 1. m. 361-364.
1044 1. m. 470-472.
1045 1.m. 370-371.
1046 Magyar Szó, 1952. szept. 4.
1047 Uo.
1048 Fejtő Ferenc: Budapesttől Párizsig. Emlékeim. Magvető, Budapest, 1990, 345., 349., 

363. és 498.
1049 7 Nap, 1952. szept. 7.
1050 Uo.
1051 Bányai János: I. m. 52-55.
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Fejtő újvidéki látogatásának első hozadéka a József Attila poétikája című 
tanulmánya volt, amely a Híd szeptemberi számában jelent meg.1052

Többhetes itt-tartózkodása során nemcsak írásban, hanem szóban is hir
dette, népszerűsítette József Attila életművét. 1952 októberében az írók és 
újságírók újvidéki klubjának egyik szobájában „előadásnak is beillő beszél- 
getés”-t folytatott József Attiláról a fiatal újvidéki értelmiségiekkel, többek 
között Bori Imrével, aki Találkoztam József Attilával címmel, nem kis elra
gadtatással írt erről az estről a Híd októberi számában.1053 Ennek a beszélge
tésnek nem volt nagy közönsége, hiszen, mint Bori írja, mindössze „néhány 
hívő - az igazi irodalom, az igazi igazság hívei” voltak jelen.1054 Mint később 
kiderült, fontos indíttatása volt ez Bori József Attila-kutatásainak.1055

Fejtő a Hídban 1957 decemberében, a költő halálának 20. évfordulóján 
is közölt egy emlékező írást József Attiláról, amelyet néhány József Attila- 
levél egészített ki.1056

B. Szabó György egy évvel Fejtő érkezése előtt kezdett el behatóbban fog
lalkozni József Attila életművével. 1951 decemberében jelent meg a Hídban 
József Attila életműve című tanulmánya1057, 1952 elején pedig a Magyar Szó
ban 1058 és a Népoktatásban1059 értekezett a költőről. Fejtő érkezésekor már nyom
dában volt a József Attila összes költeményei és műfordításai című kötete.1060

Ha már a könyvkiadásnál tartunk, nem árt emlékeztetni arra, hogy kik 
voltak akkortájt a vajdasági magyar könyvkiadás korifeusai. Nos, az újvidéki 
Testvériség-Egység Könyvkiadónak létezett egy irodalmi tanácsa, amely eset
ről esetre elbírálta, mi jelenhet meg. A korabeli sajtó szerint egyetlen mércé

1052 Fejtő Ferenc: József Attila poétikája. Híd, 1952, 9., 485-495. Fejtő nem csak József 
Attiláról írt a Hídba: A kalapos király és a parasztság címmel II. József erdélyi utazásáról 
értekezett (Hid, 1952, 12. 629.), Milyen legyen egy társadalomtudományilag megalapozott 
magyar irodalomtörténet című tanulmányában az irodalom tanítását érintő problémákról 
szólt (Híd, 1953,8. 513-520.), egyik elhunyt barátját is méltatta (Emlékezés Németh Andorról 
[1891-1953]. Híd, 1954 ,4 .199-201 .), Napóleonról és Stendhalról írt tanulmányt (Híd, 1955, 
1. 533-536.), Berzsenyi Dánielről értekezett (Híd, 1955, 11-12. 938-939.) stb.

1053 Bori Imre: Találkoztam József Attilával =  Híd, 1952, 10., 614-617.
1054 Uo.
1055 Ezt követően kezd el Bori Imre behatóbban foglalkozni József Attilával, pontosabban 

Az irodalmi tudatosság című írásától számítva, amely 1955. április 24-én jelent meg a 
7 Napban, a költő születésének 50. évfordulója kapcsán, s melyet a későbbi években több 
tanulmánya követett.

1056 Fejtő Ferenc: József Attila. Emlék-forgácsok a költő halálának 20. évfordulója 
alkalmából = Híd, 1957, 12., 991-996.

1057 B. Szabó György: József Attila életműve = Híd, 1951, 12., 754-761.
1058 B. Szabó György: József Attila. = Magyar Szó, 1952. jan. 1 .
1059 B. Szabó György: Gondolatok és jegyzetek József Attila műveinek tárgyalásához I-II. 

= Népoktatás, 1952, 1., 14-30. és 1952, 3., 151-160.
1060 A Híd 1952. szeptemberi számának hátsó borítóján olvassuk: „Forradalmi harcos 

költőnk életműve sajtó alatt. József Attila összes költeményei. Sajtó alá rendezte és bevezető 
tanulmánnyal ellátta B. Szabó György.”
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je az irodalmi érték volt, de ebbe nyilván a politika is beleszólt.1061 Elnöke B. 
Szabó György volt, tagjai pedig Herceg János, Majtényi Mihály, Gál László, 
Rehák László, Olajos Mihály és Bodrits István.1062 Az irodalmi tanács feladata 
volt „minden egyéb érdek fölé emelkedve, irodalmi és politikai szempontból 
helyes könyvkiadói politikát folytatni.”1063 E testület döntött a szóban forgó 
kötet kiadásáról is.

Nyilván érdekes volna fellapozni az irodalmi tanács korabeli jegyzőkönyveit!
Bori a Fejtő-előadásról szóló írásának végén beharangozta B. Szabó György 

József Attila-kötetét is, mondván, hogy az „először tolmácsolja (majd) hite
lesen a sokszor megnyirbált, cenzúra-szabdalt verseket”, s hogy ez lesz majd 
„az első hiteles József Attila-kötet”.1064

B. Szabó ismerte és fel is használta Fejtő 1947-es József Attila-tanulmá- 
nyát.1065 A B. Szabó-kötet az újvidéki Testvériség-Egység Könyvkiadó gon
dozásában jelent meg 1952 decemberében, s „irodalmi életünk legnagyobb 
eseményeként”1066 harangozták be a lapok, reklámszövege pedig erősen poli
tikai színezetű volt: „A világháború előtt a Horthy-fasizmus csendőrcsizmái 
nem engedték meg a kincseket érő költői hagyatékot megjelentetni - a föl
szabadulás után pedig a Moszkvából diktált zsdanovi esztétika hű kiszol
gálói hamisították meg. A mi szocialista könyvkidásunk adja vissza József 
Attila igazi arcát. Költészetének első hiteles kiadását ezzel a könyvvel veszi 
át az olvasó.”1067 Nos, ilyen teátrális beharangozás után nyilván azt gondolná 
az olvasó, hogy a kötet megjelenését több lelkes méltatás, ismertetés követ
te. Pedig nem így volt, hiszen nemcsak a Híd, hanem a napi- és hetilapok 
is - számunkra ismeretlen okokból - egyszerűen elhallgatták. Ugyanakkor 
sokkal jelentéktelenebb kötetekről két-három hasábon közöltek méltatást. 
Szinte cinikusnak tűnik a Magyar Szó 1952 decemberében közölt kis keretes 
hirdetése, amelyben (a legapróbb betűkkel) mindössze néhány sorban így 
tudósít a kötet megjelenéséről: „A búcsúzó esztendő legnagyobb könyvese
ménye József Attila összes verseinek megjelenése. Egyetlen művelt magyar 
könyvei közül sem hiányozhat korunk költőóriásának életműve.”1068 Egy-két 
frázis - mondhatnánk. Meglepő, sőt bosszantó is! Pedig a hangsúly a hite
lességen és a költő igazi arcán volt! Kinek nem volt ínyére 1952-ben a hiteles 
József Attila, ki nem akarta látni József Attila igazi arcát? - merül fel a kér
dés. Hiszen egy évvel később is hasonló módon érthetetlen csend vette körül

1061 7 Nap, 1952. aug. 31.
1062 Uo.
1063 Uo.
1064 Bori Imre: Találkoztam József Attilával =  Híd, 1952, 10., 614-617.
1065 Bosnyák István: Becskereki Szabó György. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 

Újvidék, 1996, 130. és 139.
1066 Híd, 1953, 1. Lásd a hátsó borító reklámszövegét.
1067 Uo.
1068 Magyar Szó, 1952. dec. 27.
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Fejtő Ferenc József Attila az útmutató című kötetének újvidéki megjelente
tését, nem beszélve arról, hogy Fejtő kötetecskéje 1953 januárjában került 
sajtó alá1069, de csak az év végén került ki a nyomdából 2500 példányban.1070 
Közben 1953 májusában olvassuk a Magyar Szóban, hogy „kiemelkedő ese
ménye lesz a könyvpiacnak Fejtő Ferenc [...] rövidesen megjelenő könyve, 
amelyben a Párizsban élő magyar író [... ] sok új, eddig ismeretlen adatot közöl 
József Attila munkásságáról és magánéletéről is”.1071 Augusztus végén a 7 Nap 
pontosítja, hogy Fejtő könyve „három terjedelmes József Attila tanulmányt 
tartalmaz. Ezek közül kettő most kerül először kötetbe gyűjtve az olvasó elé, 
a harmadik pedig még egyáltalán nem látott napvilágot”.1072 Fejtő kötetének 
méltatása - akárcsak B. Szabóé is - érthetetlen módon elmaradt. Csak a Híd 
hátsó borítóján olvassuk 1953 decemberében, hogy megjelent „a kortárs 
és munkatárs hiteles írása az első igazán nagy magyar proletárköltőről”.1073

Ennyi.
Irodalomtörténeti kuriózium, hogy Fejtőnek három azonos című kötete 

jelent meg más-más tartalommal: az első 1948-ban Budapesten1074, a máso
dik 1953-ban Újvidéken1075, a harmadik pedig idén, szintén Budapesten.1076

A 92 oldalas Fejtő-kötet három tanulmányt tartalmaz.1077 Az első a József 
Attila útmutató, amelyet a szerző a párizsi Magyar Házban olvasott fel József 
Attila halálának 10. évfordulóján.1078 „Célom az volt - magyarázta később 
Fejtő -, hogy a vajdasági magyaroknak, akik előbb szabadultak fel mint a 
magyarországi magyarok, felelevenítsem József Attila szellemét, és meg
ismertessem ideológiájának fejlődését. Tehát József Attilát mint marxistát 
mutattam be, hangsúlyozva marxizmusa eredetiségét, különlegességét.”1079 
A második tanulmány József Attila Ars Poetica-ja, amely 1952 szeptemberé
ben jelent meg a Hídban.1080 Későbbi, magyarázó jegyzeteiben írását az alábbi

1069 Híd, 1953,1. Lásd a hátsó borító reklámszövegét.
1070 Híd, 1953,12. Lásd a hátsó borító reklámszövegét.
1071 Magyar Szó, 1953. máj. 1 .
1072 7 Nap, 1953. aug. 23.
1073 Híd, 1953, 12. Lásd a hátsó borító reklámszövegét.
1074 Fejtő Ferenc: József Attila az útmutató. Népszava, Budapest, 1948. E kötet a 

Szocializmusban 1947-ben közölt azonos című tanulmányát tartalmazza.
1075 Fejtő Ferenc: József Attila az útmutató. Testvériség-Egység Kiadó, Újvidék, 1953. E 

kötetében adta közre József Attila költészete, József Attila az útmutató és József Attila Ars 
Poetica-ja című tanulmányát.

1076 Fejtő Ferenc: József Attila az útmutató. Papirusz Book Könyvkiadó, Budapest, 2005. 
A József Attila az útmutató című tanulmány mellett a kötetben helyet kapott Valachi Anna 
irodalomtörténésznek a költő korát áttekintő tanulmánya, valamint Valachi Annának Fejtő 
Ferenccel készített mélyinterjúja. A könyv függelékben közli Fejtő Ferencnek André Gide 
Visszatérés a Szovjetunióból című művéről szóló, esszé terjedelmű kritikáját.

1077 Lásd az 52. számú jegyzetet.
1078 Uo.
1079 Fejtő Ferenc: József Attila a Szép és Jó Szó mestere. Holnap Kiadó, Budapest, 2005,172.
1080 Híd, 1952, 9., 485-495.
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módon értékelte: „E cikk fő tárgya József Attila mint poéta doctus felfedezé
se. Életében főleg arra figyeltünk, ami benne gyermekes, játékos, ugyanakkor 
sámáni és varázslatos volt. Ebben a cikkben, amelyet 1952-ben [...] a Hídnak 
írtam, egy másik oldalára hívtam fel a figyelmet, arra, amely őt Rilke, Höl- 
derlin, Blake mellé emelte, azaz hogy tudatos költő volt, sőt tudós, aki maga 
igyekezett bírálója és értelmezője lenni saját művészetének. Ez a felfedezés 
változást hozott az én életemben és gondolkodásomban is.”1081 A kötet har
madik írása a József Attila költészete, és 1938-ban, a Szép Szó január-febru
ári számában jelent meg.1082 „»Aki Dudás akar lenni...« Ebben a négysoros 
strófában láttam öszszefoglalva életének és költészetének értelmét. Bizonyá
ra sok okosabb, tudósabb, bölcsebb szöveget írtak mások József Attiláról, de 
ennyi fájdalommal egyet sem”1083 - vallotta írásáról Fejtő.

Újvidéki kötetét méltatva Utasi Csaba ezt írja: „Más-más időpontból szár
mazó tanulmányait úgy válogatta össze és sorolta be, hogy az olvasó előbb a 
költő gondolkodásmódjával, később költészetélményével, majd végül lírájának 
alapvető jellemzőivel, főbb korszakaival, változásaival ismerkedjen meg.”1084 
Fejtő kötetében „cáfolhatatlanul bizonyította, hogy József Attila korántsem 
amolyan »vasba öltözött« proletárköltő volt csupán. [...] Ellenkezőleg, [...] 
támadta a proletár kizárólagosságot, a marxizmusukkal kérkedőket, az ún. 
»proletárirodalom« és »proletárkultúra« kizárólagos híveit”.1085 Utasi szerint 
a három tanulmány közül a József Attila költészetéről szóló a legjobb.1086

Hogy miért vette körül oly nagy csend a kötet megjelenését, arra a választ 
részben a jugoszláviai magyar irodalom 1945 utáni József Attila-képében 
kereshetjük. Az 1945 utáni József Attila-kultusz nálunk legalább két irányban 
fejlődött: egyrészt a felszabadulás után gomba módra szaporodó (gyakran 
újraalakult) művelődési egyesületek, szervezetek és intézmények közül vették 
fel többen is a nevét Újvidéktől Óbecséig, Torontálvásárhelytől Nagykikin- 
dán át Csókáig.1087 Az ott folyó, gyakran dilettáns kultúrmunka sok esetben 
egyenlő volt a költő nevének megcsúfolásával!1088

Másrészt, József Attilának volt egy „irodalmi” képe is, amelyet a kora
beli lapok, folyóiratok alakítottak ki, amelyek akkortájt csakis és kizárólag a

1081 Fejtő Ferenc: József Attila a Szép és Jó Szó mestere. 203.
1082 1 . m. 162.
1083 1. m. 135.
1084 Utasi Csaba: Adalék Fejtő Ferenc József Attila-értelmezéseihez = Hungarológiai 

Közlemények 48. 1981/3., 267-272.
1085 Uo.
1086 Uo.
1087 Lásd a Magyar Szó 1952. és 1953. évfolyamának művelődési híreit.
1088 József Attila nevének és életművének megcsúfolása ellen kelt ki a Magyar Szó 1952. 

okt. 24-én, amikor Püspökfalat-kultúra címmel megjelentette Kovács Sztrikó Zoltán kari
katúráját. Abban a költő az óbecsei József Attila Kultúregyesület Püspökfalat című darab
ja ellen tiltakozik, mondván: „Lehet, hogy a becsei József Attilának tetszik ez a kultúra, de 
nekem nem tetszik.”
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proletárköltőt látták benne. A Híd József Attila-képe is ezt sugallta azokban 
az években. 1948 decemberében például József Attila Szocialisták című ver
sét olvashatjuk lapjain:

„Le a kapitalizmussal! Hatalmat, húst a 
dolgozóknak!...
A tőke szennyében gázolunk, kedves 
fegyverünk böködi tomporunkat - ”1089

Gál László 1948 decemberében még azon a véleményen volt, hogy „magát 
a marxizmust költő világosabban, művészibb egyszerűséggel ki nem fejez
heti magyar nyelven József Attila talán az első - mindenesetre a legnagyobb 
- »pártköltő« irodalmunkban”.1090

B. Szabó 1951 decemberében a Hídban közölt tanulmányában nem vélet
lenül figyelmeztetett arra, hogy „József Attila költészetét ma elsősorban a 
leegyszerűsítéstől és a vulgarizálás problémanélküliségétől kell megvéde
nünk”1091, azt sugallva, hogy meg kell ismernünk a költő teljes életművét, 
és annak alapján kell megítélnünk, előrevetítve a másféle értelmezés lehe
tőségét is. Erre azonban akkor még nem voltak meg a feltételek. Magyarán: 
nem a közvetítőkkel volt gond, hanem a befogadó közeg érettségével. Évek 
kellettek ahhoz, hogy B. Szabó és Fejtő kötetei meg Bori Imre tanulmányai 
nyomán megváltozzék a jugoszláviai magyar irodalom József Attila-képe. 
Mindhármuknak fontos szerepe volt a korábbi dogmatikus József Attila- 
kép lebontásában, a hivatalos felfogás fokozatos átalakulásában. B. Szabó, 
de Fejtő kötete sem fejtett ki azonnali hatást - ehhez évekre volt szükség -, 
ám mindenképpen fontos mérföldkövei voltak a József Attila-értelmezés- 
nek, érlelő csírái az 1950-es évek végén bekövetkezett szemléletváltásnak.

S végezetül még egy, nem is oly mellékes adalék Fejtő vajdasági tartózko
dásához: a véletlenen múlott, hogy nem ő lett az újvidéki Magyar Tanszék 
tanára, de állítólag rajta múlott, hogy Sinkó Ervin legyen az.1092 Jegyzeteiben 
írja egy helyütt: „Hosszabb újvidéki tartózkodásom idején arról volt szó, hogy 
közelebb hurcolkodom Magyarországhoz, a Duna mellé, és elfogadom a Vaj
dasági Magyar Egyetem meghívását az Irodalomtörténeti Tanszékre. Azután 
végül lemondtam az izgalmas tervről, s magam helyett Sinkó Ervint aján
lottam, aki akkor Zágrábban élt, s akivel még a háború és az emigráció előtt 
nagyon összebarátkoztam. Hogy ez miért történt, amikor újvidéki barátaim 
ajánlata kedvezőbb életlehetőséget is biztosított volna, mint az igen csekély 
fizetés, amellyel a Francia Távirati Iroda akkor pedig igen felelősségteljes és

1089 Híd, 1948, 12. Lásd a hátsó borító reklámszövegét.
1090 Gál László: József Attila = Híd, 1948, 12., 570-571.
1091 B. Szabó György: József Attila életműve =  Híd, 1951, 12., 754-761.
1092 Fejtő Ferenc: József Attila a Szép és Jó Szó mestere. 203.
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sok időt igénybe vevő hírmagyarázói munkámat jutalmazta, azt nehéz len
ne ma emlékezetemben rekonstruálni.”1093

Fejtő még József Attila életében értő kritikusának bizonyult, ráérzett köl
tészetének jelentőségére, s ma is büszke arra, hogy először írta le: „József 
Attila az Ady utáni ifjabb nemzedék legkiválóbb költője.”1094 József Attila az 
útmutató című tanulmányában többek között arra figyelmeztet, hogy a költő 
„senkire sem haragudott inkább, mint azokra, akik dilettáns kirándulások
nak minősítették elméleti kísérleteit, s csupán mint költőt voltak hajlandók 
elismerni”.1095 Ma, 96 évesen is úgy gondolja, hogy József Attilát „nem sza
valni kell, hanem vallani, aki hallja, gondolkodjék is rajta”.1096

(2005)

1093 Uo.
1094 Kulcsár László: Új kiadásban jelent meg Fejtő Ferenc JózsefAttila-könyve -  a szerző 

a Bazilika előtt dedikál szombaton 2005. Forrás: http://infovilag.hu/hir-3253-j-kiadasban- 
jelent-meg-fejto-ferenc.html (2016. 02. 23.)

1095 Fejtő Ferenc: József Attila a Szép és Jó Szó mestere. 175.
1096 Mózes Bálint: Mindent kiírt magából 2005. Forrás: http://index.hu/kultur/klassz/ 

ja050411/ (2016. 02 .23.)
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IV.
AZ IRODALMI RECEPCIÓTÓL 

A KULTUSZIG





AZ IRODALMI KULTUSZOK REGIONÁLIS 
ÉS LOKÁLIS VÁLTOZATAI1097

Arany János, Jókai Mór és Petőfi Sándor kultusza a Vajdaságban

A 19. századi magyar irodalom három legkiemelkedőbb írójának, Arany 
Jánosnak, Jókai Mórnak és Petőfi Sándornak a kultusza a Vajdaságban regi
onális és lokális változatban volt/van jelen. Azok valamelyest eltérnek e kul
tuszok magyarországi alakulásától, és regionális, illetve lokális sajátosságok
kal rendelkeznek, amelyek egyrészt a kultuszelemek tartalmának specifikus 
voltában, másrészt e kultuszok alakulástörténeti sajátosságaiban (fellángo
lásuk vagy lanyhulásuk idejében, illetve a kultuszlélektani stádiumok jelent
kezésében) érhetők tetten.

Ez idáig irodalmi kultuszok kutatásával a Vajdaságban átfogó értelemben 
nemigen foglalkoztak. Nálunk nem alakultak ki kutatócsoportok a viszonylag 
új (1989-ben, Magyarországon megalapozott) kutatási terület művelésére, s 
az új téma iránti érdeklődés sem volt folyamatos. 1992-ben megjelent egy, a 
Petőfi vajdasági kultuszával foglalkozó - szakmai és tudományos szempont
ból vitatható - kötet.1098 2004. március 24-én és 25-én az újvidéki Magyar 
Tanszéken Kultusz és kultúrateremtés címmel rendeztek nemzetközi tudo
mányos tanácskozást, amely a vajdasági kutatók figyelmét és érdeklődését e 
témakör felé irányította. E tanácskozás fontos eredménye volt a Hungaroló
giai Közlemények tematikus számának megjelentetése, amely az elhangzott 
előadásokat tette közzé kultusztanulmányok gyűjteményeként.1099 Néhány 
évvel később, 2010-ben a Kosztolányi-kultusz vajdasági alakulásáról jelent 
meg egy füzet.1100

Ilyen előzmények után került sor - többéves kutatómunka eredménye
ként - e disszertáció megírására, amelynek címe: Az irodalmi kultuszok regi
onális és lokális változatai. Három 19. századi, nagy irodalmi kultusz (Arany

1097 A szerző doktori értekezésének expozéja.
1098 Szöllősy Vágó László: Petőfi a déli végeken. A jugoszláviai Petőfi-kultusz nyomában. 

Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 1992.
1099 Lásd: Hungarológiai Közlemények, 2004/1. A tematikus szám címe: Kultusz és kultú

rateremtés.
1100 Gordán Klára: Desire. Kosztolányi kultusza a Vajdaságban. Szabadka, 2010.
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János [1817-1882], Jókai Mór [1825-1904], Petőfi Sándor [1823-1849]) rész
letes, regionális és lokális vajdasági variánsainak feltárásáról van szó. Azok 
magyarországi fejlődésvonulatát már feldolgozta a vonatkozó szakirodalom; 
annak tükrében volt szükséges párhuzamosan kutatni e kultuszok vajdasági 
történetét, kimutatni az itteni specifikumokat, sajátosságokat.

Egyszerűsített értelemben a kultuszkutatás az irodalom társadalomtör
ténete, hisz felfedi annak mindenkori társadalmi beágyazottságát, a kultu
szok kialakulásának mechanizmusait, törvényszerűségeit. Egyik legfontosabb 
eredménye, hogy megjelenésével olyan szövegek és jelenségek is értelmez
hetővé váltak, amelyek korábban a kutatások perifériájára szorultak.1101 
Tehát e tudományág az irodalmi jelenségek nem irodalmi oldalát vizsgálja 
behatóbban.1102 A kultuszok vizsgálata pedig azért is fontos, mert nélkülük 
nem érthetjük meg irodalmi kultúránk egészét. E munka elméleti kiindu
lópontja Dávidházi Péter hármas meghatározása volt, azaz a kultusz mint 
beállítódás, mint szokásrend és mint nyelvhasználat. Értelmezése szerint „a 
kultusz mint beállítódás bizonyos szellemi vagy anyagi értékek rajongó, mér
téket nem ismerő, mindenekfölötti tisztelete, tehát teljes és feltétlen odaadás, 
mely imádata tárgyát minden szóba jöhető vád alól eleve felmenti; mint szo
kásrend, szentnek tekintett helyek fölkereséséből, ereklyék gyűjtéséből, szö
vegek áhítatos gondozásából, szent idők megünnepléséből, szertartásokon 
való részvételből és életszabályozó előírások betartásának igyekezetéből áll; 
mint nyelvhasználat pedig túlnyomórészt olyan (magasztaló) kijelentések
ben ölt testet, melyeket sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehet, mert rész
letes tapasztalati ellenőrzésükre nincs mód.”1103

A kutatás területi, földrajzi határai a mai Vajdaság területével azonosak. 
A Vajdaság alatt e dolgozatban mindig a jelenkori Vajdaság térbeli behatá- 
roltságát, mostani határainak keretét értjük, attól eltekintve, hogy 19. száza
di kultuszok tanulmányozásáról van szó. A Délvidék fogalmának használata 
itt túldimenzionáltnak és alkalmatlannak bizonyult, lévén, hogy földrajzilag 
sokkal tágabb térséget fed.

E munka eredménye egy átfogó vajdasági kultusztörténeti szintézis, amely 
mindhárom kultusz esetében másfél évszázadnyi alakulástörténetet doku
mentál, dolgoz fel és mutat be. Ezek egymástól eltérő nagyságúak specifi
kus ismérvekkel. A dimenziók érzékeltetése miatt a feldolgozás sorrendje a 
kisebbtől a nagyobbig haladt, a következő sorrendben: Arany-Jókai-Petőfi. 
A választás azért esett e három kultusz kutatására, mert éppen a 19. század 
kínálta a legtöbb tényanyagot, tekintettel a „nemzet” és a „népiség” fogal

1101 Lakner Lajos: Irodalmi kultusz, identitás, legitimáció = Kalla Zsuzsa szerk.: Az 
irodalom ünnepei. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2000, 148.

1102 Gyáni Gábor: Az irodalmi kultuszkutatás dilemmái = Gyáni Gábor: Relatív történelem. 
Tipotex Kiadó, Budapest, 2007, 21-36.

1103 Dávidházi Péter: „Isten másodszülöttje”. A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. 
Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1989, 5.
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mának hangsúlyosságára. Másrészt ebben a korszakban lehet folyamatosan 
nyomon követni és tetten érni az irodalom társadalmi integrációját, feltárni 
a kultuszok által kiváltott társadalmi viselkedésformákat.

A kutatás tárgya a jelölt kultuszok regionális és lokális változatainak vizs
gálata volt a Vajdaság kultúrtörténeti terében, az öt lehetséges történeti kor
szak, illetve kultuszlélektani stádium (beavatás; mitizálódás; intézményesülés; 
bálványrombolás; szekularizáció) mentén.

A kutatás alapforrása, adatbázisa a hírlapokból, folyóiratokból, ritka 
vajdasági kötetekből és aprónyomtatványokból kigyűjtött, viszonylag ter
jedelmes kultusz-tényanyag volt. Ebből bukkantak elő a jelenség ismérvei: 
a kultikus nyelvezetű szövegek, kultuszversek, jubileumi kultusztiszteletek, 
szoboravatások, a szerzői image-ok alakulása, a kultikus tárgyak és helyek 
tisztelete, a kultikus idők ismétlődése stb. Meglepően gazdag anyaga került 
elő a kultikus beszédmódok, kultuszversek változatainak, főként a periodi
kából - olyan nagy számban, hogy ezen értekezés valóságos kis szöveggyűj
temény is. A periodikák bizonyos évfolyamait, valamint a témára vonatkozó 
egyes ritka kiadványokat, aprónyomtatványokat, fotókat nem volt könnyű 
fellelni. Az újvidéki Matica srpska Könyvtárának vonatkozó anyaga mellett, 
a budapesti Országos Széchényi Könyvtár könyv-, hírlap- és folyóirat-állo
mánya, a szabadkai és zombori városi könyvtár, a nagybecskereki és zentai 
történelmi levéltár periodikagyűjteménye, sőt magánkönyvtárak is forrását 
jelentették a kutatásnak. Ennek köszönhetően állt össze a kép és kerültek 
elő olyan Arany-Jókai-Petőfi tárgyú kiadványok, amelyeket bibliográfiáink 
sem ismernek. Példának okáért említem Demkó Endre nyomtatott Jókai- 
emlékbeszédét, amely Módoson jelent meg 1893-ban, s amelynek - ez idáig 
úgy tűnik, egyetlen - fennmaradt példánya egy temerini magángyűjtemény
ből került elő.1104 Fontos kultikus szövegforrásoknak bizonyultak a vajdasá
gi középiskolák 1918 előtti értesítői is, ám ezek állománya is igen hiányos 
közgyűjteményeinkben.

Kutatói kihívást jelentett az írókat ábrázoló eredeti fényképeknek mint 
kultikus tárgyaknak a felkutatása, a róluk szóló levéltári anyag áttekintése. 
Családi hagyatékokat kellett megkeresni, korabeli magánlevelezéseket kézbe 
venni ahhoz, hogy előtűnjenek Jókai Mór vajdaságiaknak ajándékozott eredeti 
fotói. Ismeretes ugyanis, hogy önkultikus gesztusokkal is építette saját kultu
szát. De ez a - nem szokványos - vizsgálódás is eredménnyel járt: előkerült 
néhány, irodalmi ereklyének számító (dedikált vagy dedikálatlan) felvétele.

Felfedezésnek számít Petőfi Sándor első vajdasági köztéri szobrának fel
lelése is. A kultuszteremtésben a szoborállítás a kultikus szokásrend leggya
koribb és leglátványosabb eleme. Ezért is volt fontos a vele kapcsolatos rész
letek feltárása. A nyom, a kiindulópont egy igen ritka, régi verbászi képes

1104 Demkó Endre: Jókai Mórról. Felolvastatott a módosi műkedvelő társulatnak Jókai Mór 
50 éves írói jubileuma alkalmából 1893. évi október hó 1 -én tartott estélyén. Módos [s. d.]
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levelezőlap volt. A korabeli sajtó több évfolyamának átlapozása után sikerült 
fényt deríteni a Petőfi-szobor felállításának dátumára és körülményeire. A 
fehér márványból készült mellszobrot 1899 júliusának végén, a fél évszá
zados Petőíi-jubileum kapcsán avatták fel az óverbászi Erzsébet ligetben, 
kétméternyi magas obeliszk alakú talapzaton, alkalmi ünnepség keretében.

Voltak azonban olyan tények, mozzanatok is, amelyekre nem sikerült 
fényt deríteni. így többéves kutatás után sem tudtam kinyomozni, mi lett a 
sorsa, hol lappang az a két Arany-levél, amely fontos relikviaként, irodalmi 
kegytárgyként itteni kultuszteremtőjének, Lauka Gusztávnak a hagyatéká
ból 1907-ben került az akkor alakulófélben lévő nagybecskereki Torontál 
vármegyei Múzeum gyűjteményébe. Ugyancsak ismeretlen maradt a Lauka 
birtokában lévő Szendrey Júlia- és Jókai Mór-leveleknek a sorsa is.

Ahhoz, hogy a három vizsgált kultusz fejlődésvonulatának legyen megfe
lelő összehasonlítási alapja - a specifikumok, variánsok kimutatása érdekében 
-, minden egyes esetben röviden felvázoltam az adott kultusz magyarországi 
és romániai (erdélyi) alakulástörténetét, hogy azokat egybe lehessen vetni e 
kultuszok regionális és lokális vajdasági alakulástörténetével. Ennek másik 
fontos indoka az volt, hogy a Vajdaság mai területe 1918-ig egységes szel
lemi térség része volt, s mindhárom kultusz első szakasza ebben a kontinu- 
umban kezdett kibontakozni, majd a határmódosítások nyomán új földrajzi- 
társadalmi-politikai keretek között fejlődött, alakult tovább.

A Vajdaság multikulturális közege miatt mutatkozott célszerűnek felraj
zolni minden egyes esetben a szerb recepció, illetve kultusz kibontakozását, 
valamint röviden a horvát, illetve német vonatkozásait is. A szerb hivatko
zások, idézetek egy részét magam fordítottam magyarra, s ezt lábjegyzet
ben jelöltem is.

A kutatás, illetve az értekezés kitűzött célja volt a három vizsgált kultusz 
vonatkozásában felismerni, rendszerezni és elemezni az adott kultikus jelen
séget a vajdasági magyar irodalomban. A felkutatott és prezentált kultusz
történeti anyag tanúsága szerint ez eredménnyel járt.

Arany János vajdasági kultuszával kapcsolatosan megállapítást nyert, hogy 
az a magyarországihoz képest viszonylag későn, több évtizedes fáziskéséssel 
bontakozott ki. Magyarországon Arany kultusza az 1860-as évek derekára 
vezethető vissza, míg a Vajdaságban csak az 1880-as évektől lombosodik ki, 
erőteljesebben 1882 ősze, azaz a költő halála után. Arany János kultuszának 
hullámzásgörbéje a Vajdaságban a halálát követő néhány évben csúcsosodott 
ki először, másodszor pedig az 1910-es évektől az első világháború végéig. 
Mindkét ívelés csaknem kivétel nélkül a tanárok, pedagógusok szerepével 
történt. Kor társ kultuszteremtője a déli végeken Lauka Gusztáv volt, a barát 
és levelezőtárs, aki Arannyal kapcsolatos írásaival nyert önigazolást, s ala
kított ki egyféle önkultuszt. Ám Arany kultuszának kiterjesztésén munkál
kodott több középiskolai tanár is (többek között Hantz Gyula, Grets József,
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Báuerle Ferenc, dr. Badics Ferenc, Toncs Gusztáv és Zlinszky Aladár). Ők 
az 1890-es években Aranyt beemelték az iskolákba, s kevés kivétellel az volt 
kultikus kibontakozásának és kultusza éltetésének (szűk) tere hosszú éveken 
át. Annak fontos kultuszelemei voltak az évente ismétlődő Arany-ünnepé
lyek, az Arany-témájú önképzőköri pályázatok, az Arany-ösztöndíjak stb. 
Vajdasági kultusza regionális kultusz volt, amelynek főképpen az iskola volt 
a színtere. Itteni elemeit példázza, hogy verseit már 1883-ban Nagybecske- 
reken és Versecen megzenésítették. Halálát követően Vajdaság-szerte Arany
megemlékezéseket rendeztek, azzal a céllal, hogy pénzt gyűjtsenek szobrára. 
A zentai gimnázium Arany János Alapítványt létesített, a verbászi és zom- 
bori főgimnázium önképzőköre is az ő nevét viselte, az ő emlékét ápolta. 
Nagyobb városainkban utcát neveztek el róla.

A vajdasági Arany-kultusz alakulásának egyik specifikuma, hogy itt Arany 
és Petőfi kettős kultusza szétválasztására - amelyről Margócsy István érte
kezett1105 - időeltolódással került sor. Margócsy szerint Arany haláláig a két 
író kultusza elkülönítetten alakult, holott a Vajdaságban ettől eltérően hár
mas (Arany-Petőfi-Tompa), sőt négyes (Arany-Vörösmarty-Petőfi-Tompa) 
egységesítő kultusznak vagyunk tanúi. Ugyancsak az 1910-es években, ami
kor Margócsy szerint már szembeállítják Arany és Petőfi kultuszát, a Vaj
daságban még nem érezni ezt a szembehelyezést, arra majd csak az 1930-as 
években kerül sor. Tehát itt valamelyest késtek ezek a folyamatok, sőt nem 
is voltak olyan egyértelműek mint Budapesten.

A két háború közötti időszakban Arany vajdasági kultusza hanyatlott, 
évek kellettek ahhoz, hogy az identitását kereső szellemi térség új, kisebb
ségi értékrendjében ismét aktuálissá váljon.

A második világháborút követően szinte máról holnapra elkülönül Arany 
és Petőfi kultusza, miközben a hatalom elvárásainak megfelelően a harcos 
Petőfié kerül előtérbe, az epikus Aranyé pedig lassan elhalványul. Bori Imre
1950-ben tesz erőfeszítést Arany irodalmi értelmezésének visszaállítására. 
Arany halálának 100. évfordulója (1982) számos írásra (és értékelésre) kész
tette irodalomtörténészeinket. E tanulmányok és publikációk az 1980-as évek
ben új szemléleti szempontokat érvényesítettek, és új megvilágításba helyez
ték munkásságát. Jelzésértékű volt, hogy 1990-ben néhány fiatal irodalmár 
Arany János munkáinak modern értelmezésére vállalkozott. A 20. század 
végén Aranyt már csak elvétve emlegetik a Vajdaságban. A 21. század elejére 
művei már egy élettelen irodalmi kánon részévé váltak, s a költő vonatkozá
sában csak egy-egy évforduló kapcsán villannak fel bizonyos kultuszelemek.

Jovan Jovanovic Zmaj szorgalmas műfordítói munkássága révén ismer
hették meg a szerbek s olvashatták anyanyelvükön Arany legjelentősebb 
alkotásait: 1858-ban a Toldit, 1870-ben a Toldi estéjét, 1896-ban a Toldi sze

1105 Margócsy István: „...ikerszülöttek, egymás kiegészítői...” = Irodalomtörténeti 
Közlemények, 2003/4-5. szám, 442-469.
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relmét, 1878-ban pedig a Murány ostromát. Zmaj révén az 1870-es évektől 
kezdődően Aranynak a szerb irodalomban is kialakult a kultusza, s a kivá
ló fordítások mellett ehhez sokban hozzájárult az a körülmény is, hogy a 
19. század második felében a szerbeknek nem volt népies eposzuk, így az ő 
művei helyettesítették ezt a hiányzó műfajt.

A vajdasági Jókai-kultusz kibontakozása is késett néhány évtizedet. Míg 
Magyarországon a szabadságharctól kezdődően alakult ki, a Vajdaságban csak 
1882-től - regionális és lokális -, jobbára „jubileumi” kultuszként bontako
zott ki, méghozzá kortársának és barátjának, Lauka Gusztávnak Nagybecs- 
kerekre jövetele után. Jókai lokális kultusza abban az öt vajdasági városban 
(Szabadka, Zenta, Nagybecskerek, Újvidék, Zombor) érhető tetten, amely 
őt díszpolgárává választotta. Érdekesek az e mögött rejlő lokális társadal
mi-hatalmi viszonyrendszerek, melyekről ugyancsak szó van a dolgozatban.

Itteni, regionális kultuszának tartalmi ismérvei épp annyira szerteágazó
ak és gazdagok, mint magyarországi kultuszának, hiszen a szoborállítástól 
kezdve a kultikus retorikájú méltató írásokon, kultuszverseken át az egyesü
leti dísztagságokig, emlékünnepségekig meg művei nemzeti díszkiadásának 
előj egyeztetéséig minden benne foglaltatott. Személyes vajdasági kapcsolatai 
is voltak Jókainak, tekintettel arra, hogy többször járt Pancsován, ellátoga
tott Újvidékre, egyes források szerint Zomborban is megfordult, s műveiben, 
például Az arany emberben meg a Cigánybáró bán örökítette meg e táj embe
reit. Kultuszának hangsúlyozott nemzeti, avagy országos jellegét dokumen
tálja, hogy 1893-94-ben a Vajdaságban rendezett Jókai-ünnepélyek során a 
műsorok elmaradhatatlan eleme volt a Hymnus és a Szózat éneklése, az író
ról szóló ünnepi beszéd, éneklés, szavalás s végül a díszlakoma. A nagyobb 
városokat zászlódíszbe öltöztették, az iskolák is zárva voltak, s több helyen 
a tűzoltóság teljes díszben kivonult.

Fél évszázados írói jubileuma (1894) után meglepetésszerűen ismét visz- 
szahanyatlott Jókai vajdasági kultusza, s csak 1904-ben bekövetkezett halála 
és temetése ismételte meg a tíz évvel korábbi kultuszretorikát, amely a gyász 
elmúltával viszonylag gyorsan elcsendesült. A Vajdaságban is megjelentek a 
felstilizált méltató szövegek és emlékversek, valamint a nemzeti gyász kül
ső megnyilvánulásai (gyászlobogók, gyászistentiszteletek, gyászjelvények, 
gyászjelentések stb.). Az irodalomban egy múló korszak utolsó képviselője
ként tartották számon, életművét pedig korszakzárónak minősítették. Kul
tusza annyira kimerült, hogy a szobrára való gyűjtés is évekig elhúzódott.

A Jókai-megemlékezések a Vajdaságban 1925-ben az író tiszteletére szer
vezett emlékünnepségekben, a kultikus retorikájú sajtóméltatásokban, alkal
mi kultuszversekben és Jókai-adomák és -érdekességek közlésében mani
fesztálódtak.

Az 1945 utáni vajdasági Jókai-kultuszt - hosszú hallgatás után - az újra- 
olvasások és (át)értelmezések jellemezték. Halálának hetvenedik (1974) és
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születésének százötvenedik évfordulója (1975) helyezte vissza - igaz, csak 
rövid időre - az érdeklődés középpontjába. Ezek az évfordulók indították el 
új ráolvasását, (át)értelmezését - és bizonyos értelemben kultusztalanítását, 
újszerű, a legendáktól megszabadított értelmezését -, amelyben mindenkép
pen kiemelkedő szerep jutott Bori Imrének, aki átértelmezve az opust, új ala
pokra helyezte a korszak Jókai-értését, eljutott a modern Jókai-értelmezésig és 
egy új Jókai-képnek vetette meg az alapját a vajdasági magyar irodalomban.

1857-től a Kalózkirály (Gusarski kralj) megjelentetésével elindult Jókai 
szerb recepciója, amely a 19. század végén kultusszá lombosodott a szerb 
olvasók körében. Ő volt a legtöbbet fordított 19. századi magyar írók egyike. 
Nagy népszerűségének oka az volt, hogy elbeszélésével, szórakoztató prózá
jával műfajhiányt pótolt a szerb irodalmi romantika meddőségének idősza
kában, a 19. század második felében, ugyanakkor Jókai ellenzéki, politikai 
magatartására szimpátiával néztek a szerb politikai körök. Népszerűségét 
csak növelte Jókai személyes kapcsolata a szerbekkel: újvidéki látogatása 
1861 augusztusában, részvétele a budapesti Vuk-féle beszedán 1864-ben stb. 
A szerbek hivatalosan többször is kifejezését adták elismerésüknek a szerb
magyar barátság előmozdítása terén kifejtett tevékenységéért.

A vajdasági Petőfi-kultusz kibontakozása is csak a 19. század hetvenes évei
től, a magyar sajtó fejlődésével párhuzamosan jelentkezett, amely hathatós 
eszköze volt a kultusz ápolásának és felvirágoztatásának. Petőfi személyesen 
sohasem járt a mai Vajdaság területén, de kortársai és egykori barátai közül 
néhányan itt éltek, akik kultuszának éltetői is voltak: Szabadkán Jámbor Pál 
(Hiador), Nagybecskereken pedig Lauka Gusztáv. Ők ketten tartották ébren 
emlékét a 19. század második felében, elsősorban az emlékező irodalom és 
publicisztika, majd az alkalmi Petőfi-kultuszversek révén. Az a folyamat, 
amely más vidékeken már közvetlenül Petőfi eltűnése, illetve halála után 
beindult, sőt le is csengett, a Vajdaságban - a sajtó révén - csak az 1880-as, 
1890-es években nyert megfelelő publicitást. Ez alatt értem az eltűnésének 
és halálának körülményeiről, „hiteles” szemtanúk jelentkezéséről meg az 
ál-Petőfik felbukkanásáról szóló írásokat. Ugyancsak ezekben az években 
jelentkeznek a vajdasági magyar sajtóban a Petőfivel kapcsolatos kultikus 
retorikájú szövegek meg kultuszversek. Ez utóbbiak szerzői voltak Csupor 
Gyula, Szabadka Gyula, Latinovits Szaniszló, Szántó Ilona és mások.

A Petőfi-kultusz nem sokkal 1848 (1898) és Petőfi halálának 50. évfordu
lója (1899) után beolvadt március 15-e kultuszába, egybeforrt 1848 emléké
vel. Ennek egyik utolsó - de annál fontosabb - jele volt az 1918 előtti egyet
len vajdasági köztéri Petőfi-szobor állítása Verbászon 1899-ben, valamint 
a Petőfi-házra való gyűjtés. Ez utóbbinak két hulláma érte el a Vajdaságot 
1899-ben és 1907-ben. 1918 előtt a vajdasági Petőfi-kultusz intézményesülé
séhez járultak még hozzá itteni méltatói, fordítói, népszerűsítői: többek között 
Erődi Dániel, Baróti Lajos, Badics Ferenc, Palágyi Menyhért és Lévay Imre.

- 205 -



A kisebbségi lét körülményei között a második világháborúig elmaradt 
a Petőfi-kultusz „forradalmi” jellege, s más irányt vettek a megemlékezések. 
Petőfi emlékének ápolása fontos szellemi fogódzó lett, a trianoni békedik
tátummal szétszaggatott egységes nemzettesthez való tartozás manifesztá- 
lása, a virtuális nemzeti egység létrehozásának eszköze. A méltatások lírai 
hangvételek voltak, amelyek könnyedén átsiklottak Petőfi életének sarkalatos 
tényei felett. Ilyetén csak torzított, egyoldalú kultusza alakulhatott ki. Ebben 
az időszakban születésének centenáriuma (1922-23) és eltűnésének kilenc
venedik évfordulója (1939) indítja el az emlékezéssorozatot a lapokban és 
folyóiratokban, valamint a kegyeletadást, miközben mindkét évfordulóról - 
a szigorú cenzúra ellenére - kötetekkel is megemlékezett a vajdasági magyar 
közélet. Nem maradtak el a kultikus retorikájú szövegek és a kultuszversek 
sem. Ekkor mondják ki, hogy kisebbségi sorsban miért is kell Petőfit ünne
pelni: „Mert a költő kultusza a nemzet élete”, az tudja csak megmenteni a 
nemzetet „a pusztulástól, enyészettől”.

A második világháború vége felé ismét fellángol a „harcos” Petőfi kultu
sza, amely ideológiai szempontból megfelelt a háború utáni új kommunista/ 
szocialista hatalomnak, olyannyira, hogy az az 1950-es évekig kíméletlenül 
kisajátította és napi politikai célokra használta fel forradalmi líráját, akár
csak életrajzát is. Kultuszának a hatalom részéről történő felhasználása oda 
vezetett, hogy a „harcos” Petőfi csakhamar „jelszó” Petőfi, „zászló” Petőfi, 
sőt „szocialista” Petőfi lett a vajdasági magyarság számára. Az ilyen kultuszt 
a hatalom gerjesztette, teljesen kiferdítette, s ezáltal megcsúfolta.

1951-től módosul a kép a „lírai” Petőfi-értés felé, mindenekelőtt B. Sza
bó György írásai nyomán, majd az 1950-es évek végétől ismét hanyatlik a 
vajdasági Petőfi-kultusz, s csak 1972-73-ban, születésének 150. évfordulója 
kapcsán tűnik fel ismét a lírikus Petőfi-képe, az „időszerű” költőé. Bori Imre 
szorgalmazza, hogy a jubileum kapcsán el kellene végezni egy Petőfi-revíziót, 
s annak nyomán kellene felrajzolni egy új Petőfi-képet, „amely világunk és 
törekvéseink tendenciáival rímel”.1106 A „történeti Petőfi” helyett a „kortárs 
Petőfi” képének megrajzolását sürgette.

Hosszabb szünet után, 1992-93-ban (születésének 170. évfordulója) hozza 
vissza ismét Petőfi emlékét a Vajdaságba. Születésének 175. (1998) és halá
lának 150. (1999) évfordulója szolgáltatott alkalmat Petőfi emlékének fel
idézésére a Vajdaságban, s ezek is többnyire Petőfi-átírások, -értelmezések, 
-értékelések voltak. A rendszerváltást követően, az 1990-es években a Pető
fi-kultusz ismét beolvadt március 15-e kultuszába, besimult negyvennyolc 
emlékébe, s a 2006-ban Bácskertesen (Kupuszinán), 2010-ben Muzslyán és 
2012-ben Óbecsén avatott köztéri Petőfi-szobrok, illetve a 2011 szeptembe
rében Lukácsfalván leleplezett dombormű helyi megemlékezéseknek nyúj

1106 Bori Imre: Petőfiről 1. (1972. dec. 19.). = Bori Imre: Krónikák írókról, könyvekről. 
Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1999, 6.
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tanak ünneplési/koszorúzási helyet, s immár nem (kizárólag) Petőfinek, a 
költőnek az emlékét őrzik.

A szerb Petőfi-recepció 1855-ben vette kezdetét Jovan Jovanovic Zmaj 
A csárda romjai (Razorena carda) című Petőfi-kültemény fordításával. Attól 
kezdődően kultuszát a szerb irodalomban mindenekelőtt Jovan Jovanovic 
Zmaj, Dura Jaksic és Laza Kostic alapozta meg, s hozzájuk csatlakozott a 20. 
században a Petőfi-fordítók népes tábora: Bogdán Ciplic, Mladen Leskovac, 
Veljko Petrovic, Danilo Kis, Sava Babic és mások. Szerb népszerűségének titka 
az volt, hogy hazafias és szociális tárgyú versei, valamint forradalmi költésze
te - különösen az 1880-as években - megfelelt, sőt egybecsengett az úgyne
vezett új szerb ifjúság (nova omladina) mind agresszívabb hazaszeretetével.

Természetszerűen merül fel a kérdés: lehetett volna-e más módszertani 
megközelítésben feldolgozni e három nagy 19. századi irodalmi kultuszt? A 
válasz: igen. A jelen munka kronologikus vonulatában szemlélte a három 
kultusz alakulástörténetét, ami azért bizonyult célszerűnek, mert ily módon 
átfogó képet nyerünk róluk, úgymond elejétől végig, hullámhegyeivel és hul
lámvölgyeivel egyetemben. Ám elképzelhető, hogy e kultuszokat táblázatok, 
sőt grafikonok felhasználásával is szemléltetni lehetne, hasonlóképpen, mint 
M. Bodrogi Enikő tette Jósika Miklós vonatkozásában, táblázaban mutatva 
ki - évek szerint - az íróra vonatkozó kultikus szövegek frekventáltságát.1107 
De elképzelhető feldolgozási módja lehetett volna a feltárt kultusztörténe
ti tényanyagnak a kultuszjelenségek és kultuszelemek szerinti elemzése. Ez 
esetben a kultuszjelenségek egyenkénti vizsgálata került volna domináns 
helyzetbe, de elmaradt volna a kultusz létrejöttét és kibontakozását meg
határozóan befolyásoló társadalmi háttér alakulástörténetének bemutatása. 
Úttörő vállalkozásról lévén szó, az átfogó képet nyújtó - a témát tágabban 
értelmező - kronologikus megközelítés tűnt a legmegfelelőbbnek, azzal, hogy 
azon belül kerültek bemutatásra az adott íróra vonatkozó kultuszjelenségek.

E disszertáció eredményeként jelölhető meg a három kultusz vajdasá
gi sajátosságainak bemutatása, feltérképezése, illetve e három kultusz spe
cifikus regionális fejlődésvonulatának a megrajzolása, amely mindenkép
pen árnyalja, gazdagítja, módosítja az e kultuszokról kialakított összképet. 
Annál is inkább, mert olyan irodalmi jelentéstartalmakat, kapcsolatokat és 
viszonyrendszereket tár fel, amelyek nem voltak elérhetőek klasszikus iro
dalmi-esztétikai elemzéssel. Ebből adódóan lehetőséget nyújt ezen irodalmi 
jelenségek átfogó értelmezésére, de redefiniálására is.

Ezen értekezés nyomán derül fény e három kultusz itt működő regionális 
és lokális társadalmi mechanizmusának működésére, annak szereplőire, vég
ső soron az önkultuszok ismérveire. Felrajzolódik egy regionális kulturális 
topográfia, sőt ami igencsak fontos: egy szociokulturális dinamika. Arany,

1107 M. Bodrogi Enikő: Jósika Miklós műveinek fogadtatástörténete. Erdélyi Tudományos 
Füzetek 241. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Cluj, 2003.
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Jókai és Petőfi vajdasági kultusza eltér e három kultusz magyarországi ala
kulásától. A regionális, illetve lokális sajátosságok egyrészt a kultuszelemek 
tartalmának specifikus voltában, másrészt e kultuszok alakulástörténeti vonu
latában (fellángolásuk vagy lanyhulásuk idejében, illetve a kultuszlélektani 
stádiumok jelentkezésében) érhetők tetten.

Végezetül, felmerül még a kérdés: hogyan lehetne e három kultuszt 
továbbgondolni, továbbkutatni? Még ennél is részletezőbb igénnyel lehet
ne foglalkozni e kultuszok alakulástörténetének egy-egy fázisával, idősza
kával, jelenségeivel. Az itt prezentált anyag újabb kutatások, vizsgálódások 
kiindulópontja lehet. Számunkra különösen az 1920 utáni időszak érdekes, 
a kisebbségi sorsból adódó irodalmi kultuszértelmezés, kultuszteremtés, a 
hatalom kisajátítási gesztusai és annak mechanizmusai miatt. Tehát nemcsak 
a 19. századi nagy magyar irodalmi kultuszok itteni variánsai érdemelnek 
megkülönböztetett figyelmet, hanem a 20. századi vajdasági magyar írók 
kultusza is. Azok kutatása is még sok meglepetést rejteget.

(2012)
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A VAJDASÁGI PETŐFI-KULTUSZ MEGALAPOZÓI: 
JÁMBOR PÁL ÉS LAUKA GUSZTÁV

A Petőfi-kultusz kibontakozása a Vajdaságban a magyarországihoz képest 
valamelyest késett, s csak a 19. század hetvenes éveitől, a magyar sajtó kibon
takozásával párhuzamosan jelentkezett. Egykori kortársai és barátai közül 
néhányan itt éltek, s azok kultuszteremtői is voltak: Szabadkán Jámbor Pál 
(Hiador), Nagybecskereken pedig Lauka Gusztáv. Ők ketten tartották ébren 
emlékét a 19. század második felében.

Petőfit nem kötötték biografikus elemek a mai Vajdaság helységeihez, 
hiszen sohasem járt személyesen az Alvidéken.1108 Csak az egykori Jugoszlávia 
területén fordult meg néhány szlovén és horvát városban, másfél éves kato
náskodása idején, 1839 szeptembere és 1841 februárja között.1109 1840 júli
usának elején, tizenhét évesen került Zágrábba, s az év szeptemberéig volt a 
Petrinje utcai laktanyában.1110 1840 szeptemberétől Karlovac környékén volt 
hadgyakorlaton, de miután gyenge fizikuma miatt megbetegedett, visszake
rült Zágrábba, az ottani kórházba.1111 1841. február 14-e és 22-e körül hagy
ta el e térséget, amikor is „egy orvos jóindulatú támogatása mellett obsittal” 
elbocsátást nyert, és Sopronba utazott.1112 Vajdasági helységekhez verseiben 
kötődött: Dávid András kutatásai nyomán tudjuk, hogy költeményeiben „leg
gyakrabban Becskereket és Kikindát emlegeti, majd Szabadkát...”1113 így a 
Gyors a madár; gyors a szélvész... című versében (1845) az alföldi betyárról 
szólva említi Becskereket.1114 Később, 1847-ben Kerényi Ferenchez címzett 
levelében emlegeti Petőfi ismét Nagybecskereket meg Nagykikindát.1115 Az 
alföldi nagy rónaság szépségeitől elbűvölve állapítja meg: „Ah, csak addig

1108 Ott csak barátai, ismerősei éltek.
1109 Dávid András: Egyazon égtájon. Fejezetek a magyar-délszláv és délszláv-magyar 

kapcsolattörténet köréből. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete- 
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1993, 220-221.

1110 Uo.
1111 Uo.
1112 Uo.
1113 Uo. 227.
1114 Uo.
1115 Uo.
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szeretnék madár lenni, míg ez óriás rónát keresztülröpülném!” majd sorolja 
annak helységeit, közöttük Nagykikindát és Nagybecskereket is.1116

Ha Petőfi nem is jutott el 1848-49-ben a déli végekre, néhány barátja, 
ismerőse azért itt harcolt: Arany János a bihari nemzetőrökkel együtt 1848- 
ban részt vett a perlaszi ütközetben, a magyar szabadságharc első győztes 
csatájában1117; a perlaszi csata hősi halottja volt Szemere Pál honvédőrnagy, 
akit a nagybecskereki római katolikus temetőben helyeztek örök nyugalom
ra1118; Vajda József egységével végigharcolta a roppant hidegről emlékeze
tes téli bánsági hadjáratot1119; Bankos Károly pedig 1848-ban Ó-Verbászról 
küldte neki leveleit.1120

Mindemellett Petőfi barátai, ismerősei közül életének második felét Sza
badkán élte le Jámbor Pál (Hiador), Nagybecskereken pedig Lauka Gusz
táv. Ők ketten tartották ébren emlékét a déli végeken, a 19. század második 
felében, és éltették kultuszát verssel, prózával.

Sok hasonlóság mutatkozik már első látásra is Jámbor Pál és Lauka Gusztáv 
szerepére vonatkozóan a Petőfi-kultusz kialakulásában. Még a pesti években 
mindketten Petőfi baráti köréhez tartoztak, s Petőfi halálát követően pesti 
lapokban ébresztgették emlékét. Majd a 19. század második felében a déli 
végekre költöztek: Jámbor Pál Szabadkára, Lauka Gusztáv pedig Nagybecs- 
kerekre, s itteni lapokban népszerűsítették és éltették Petőfi kultuszát.1121 A 
beavatás időszaka ezek szerint az 1880-as évektől veszi kezdetét a Vajdaságban.

Jámbor Pál (Hiador) óbecsei káplánként írta első verseit, amelyek az
1840-es években Garay János Regélőjében jelentek meg, majd a Honderű
ben.1122 A honderű szerkesztője, Petrichevich Horváth Lázár Petőfivel őt állí
totta szembe.1123 Mint Bori Imre fogalmazott, „Hiador például az 1840-es 
években a Petőfi versvilága ellen támadó, konzervatív ízlésű írók, szerkesztők 
kedves költője volt, akinek verseit a kritikákban Petőfi elé követendő példa

1,16 Uo.
1117 Németh Ferenc: Szemere Pál honvéd őrnagy, a perlaszi csata hőse = Vajdasági Magyar 

Kalendárium, 7 Nap, Szabadka, 1998, 176-178.
1118 Uo.
1119 Németh Ferenc: Egy honvéd naplójából. Vajda János az 1848-49-es téli bánsági 

hadjáratban = Híd, 1995/3. szám, 153-158.
1120 Fehér Ferenc: Megsárgult könyvlapok - elfelejtett adatok = Magyar Szó, Kilátó, 1979. 

jan. 13.
1121 Szöllősy Vágó László még a szabadkai Milkó Izidort (1855-1932) és a zentai Szávay 

Gyulát (1861-1965) is azok közé sorolja (megfelelő tényanyag felsorakoztatása nélkül), „akik 
maguk is, íróemberek lévén, az írott szó erejével is azon munkálkodtak, hogy Petőfi költészete 
otthonra találjon ezen a tájon”. (Dr. Szöllősy Vágó László: Petőfi a déli végeken. A jugoszláviai 
Petőfi-kultusz nyomában. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 1992, 9.)

1122 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, Arcanum Adatbázis Kft. 
[2000] [elektronikus dokumentum].

1123 Uo.
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ként állították”.1124 Ám ettől eltekintve Petőfi körében mozgott. 1843-ban pél
dául Hiadornak és Petőfinek együtt jelentek meg költeményei a Frankenburg 
Adolf szerkesztette Magyar Életképekben?125 A szabadságharc bukása után 
egy ideig Párizsban élt, ahol Petőfi egyik francia fordítójának, Chassinnek 
segített a költő verseinek átültetésében. Pályafutását Szabadkán fejezte be.1126

Hatvány Lajos értékelése szerint Hiador „hírnévre szomjúhozó dilettáns 
volt”, aki abban reménykedett, hogy „Vörösmarty, Petőfi és Jókai híréből-nevé- 
ből előbb-utóbb talán rá is lefeslik valami”.1127 Noha Petrichevich Horváth 
Lázár Petőfi-ellenes lapjának, a Honderűnek volt megbecsült szalon-költője, 
s Petőfivel is összetűzésbe került, azt követően is „épp oly barátilag érintke
zett vele, mint azelőtt”.1128 Egyéniségének volt valami rendkívüli vonzóereje, 
s ezt igazolja az a tény is, hogy „sorra végiglátott elvi ellenfeleivel is személy 
szerint megkedveltette magát”.1129 Jókai Mór is az Életképekben azzal a meg
jegyzéssel közölte Jámbor Pál versét, hogy „Hiador úrnak személyes ellen
ségei soha nem valánk. [...] magán nehezteléseinket sohasem hagynók az 
irodalom rovására. [...] szívesen látjuk őt lapunk hasábjain”.1130 Tehát iro
dalmi konfliktusai nem hatottak ki magánéletére, és e két dolgot kortársai 
is külön-külön kezelték.

Petőfi halála után közölt visszaemlékezéseiből derült fény a költővel való 
találkozásaira, utazásaira. Petőfivel 1844-ben ismerkedett meg a Nemzeti 
Színházban, s azt „legkedvesebb emlékként” könyvelte el, a történetet pedig 
évtizedekkel később megosztota a Fővárosi Lapok olvasóival: „Néhány napot 
töltvén Pesten, folytonosan együtt valánk Pálffy, Petőfi és én. Nemsokára 
társaságunk tetemesen szaporodott, úgy, hogy egy nap a »Két pisztoly«-bán 
egész nagy asztalt foglaltunk el. Bérczy Károly, Barna Ignác, Halász[y], a »Szi
várvány« szerkesztője, Lauka Gusztáv és Lisznyai Kálmán is ott voltak. [...] 
Beszéltünk, vitatkoztunk, eszméket cseréltünk, mert eszme több volt mint 
étel, míg egyszerre valakinek az az ötlete támadt, hogy szavaljon el ki-ki egy 
darabot saját költeményeiből. [...] Midőn Petőfire került a sor, fölkelt - és 
eltaszítva székét, poharat ragadva kezébe, villogó szemmel mondá a Felkö- 
szöntést. [... ] Leírhatatlan hatást gyakorolt mindannyiunkra.

Az »Óra« és a »Két pisztoly« volt rendes étkezési helyünk, hol többnyi
re együtt ebédeltünk és vacsoráltunk szerényen, mint aminó tárcánk volt 
s mind az akkori tiszteletdíjak valának. (...) A társaság fűszere rendesen

1124 Bor Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története. Fórum Könyvkiadó-Zavod za 
udzbenike i nastavna sredstva, Újvidék, 1998, 42.

1125 Magyar Életképek. Frankenburg Adolf. Heckenast Gusztáv szerk. Pest, 1843,2. köt.
1126 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Budapest, Arcanum Adatbázis Kft. 

[2000] [elektronikus dokumentum].
1127 Hatvány Lajos: így élt Petőfi. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1967, II., 708-709.
1128 Uo. 385.
1129 Uo. 384.
1130 Uo. 385.
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Lauka Gusztáv volt, ki rózsaszínű kedélyével s józamatú ékeivel mindenkit 
jókedvre hangolt. [...] Mindamellett a központ Petőfi volt. Bár ellentmon
dást nem igen szeretett, mindenki ragaszkodott hozzá [...]. A fiatalság ott 
volt, ahol Petőfi. Ő mindennap egy-egy új költeménnyel s mindig szebbel 
lepett meg bennünket. [... ] Letelepedvén egy dívánra, beszélgettünk egész 
éjfélig írókról és irodalmi dolgokról.

- Nincs valami költeményed itt?
- De van! - mondám.
És bemutattam neki »A zentai ütközet« című hőskölteményből az első 

éneket. Amint látta, hogy hexameterekben van írva, rögtön azt mondá:
- Kár! A hexameter soha se lesz népszerű, mert nem mehet át a magyar 

nép vérébe; a magyarnak rím kell.
Meggyőződtem szavai igazságáról s a hőskölteményt később meg is 

semmisítém.”113124
Egy másik írásában, A szép időkből címűben (amely 1880-ban a Fővá

rosi Lapokban113225, 1881-ben pedig már Jámbor Pál szabadkai kötetében 
látott napvilágot113326), Hiador így vallott Petőfiről: „Heine mindig a zse
bében volt [Petőfinek]. Midőn egy alkalommal gőzhajón együtt utaztunk 
Lacházáig, három könyvet láttam nála: Dumast, Hugó Viktort és Heinét. Még 
egy nyolcadrétű kötet volt kezében: saját költeményeinek kézirata. Midőn 
bepillanték, csodálkozással vettem észre, hogy alig volt egy-egy javítás köl
teményeiben. Sajtó alá dolgozott. Addig le nem írta gondolatait, míg művé
szi formát nem nyertek.”113427

Ugyanebben az írásában elevenítette fel emlékét arról is, hogyan látogat
ta meg 1848-ban Petőfivel együtt Vörösmarty Mihályt Űri utcai lakásában, 
amely „valódi szentélye volt az íróvilágnak”.113528 Petőfit egyébként Hiador 
a többi között így jellemezte: „Sohasem hittem, hogy Petőfi valaha megvál
tozzék. A vidám, szilaj, jókedvű, leplezetlen ifjú házassága után zárt keblű, 
hallgatag, komoly férj lett. Mi szülte e változást? A boldogság. [...] Petőfi 
csak akkor árulta el rendkívüli szellemét, ha szavalt vagy írt [...], nem volt 
benne semmi keresett vagy mesterséges. Őszinteség s nyíltság volt szavában, 
vonásain; kevés szóval sokat mondott. Nála az állítmány nem utolsó, hanem 
első helyen jött.”113629

1131 Hiador: Egy kedves emlékem = Fővárosi Lapok, 1880. márc. 14. - Hatvány Lajos: Így 
élt Petőfi. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1967, 1., 613-615.

1132 Jámbor Pál: A szép időkből. (Emlékek) = Fővárosi Lapok, 1880. ápr. 1 . - Hatvány 
Lajos: Így élt Petőfi. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1967, 11., 206.

1133 Hiador (Jámbor) Pál művei. VI. 48-iki emlékek. Gyászbeszédek Deák Ferenc fölött. 
Üti emlékek. [Budapest, Tettey és tsa biz.], Szabadka, 1881. -  Hatvány Lajos: így élt Petőfi. 
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1967, II., 206.

1134 Uo.
1135 Jámbor Pál: A szép időkből. (Emlékek) =  Fővárosi Lapok, 1880. ápr. 1 . - Hatvány 

Lajos: Így élt Petőfi. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1967, II., 231-232.
1136 Uo. 233-234.
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Már szabadkai éveiben, 1895-ben, Hiador a Bácskai Ellenőrben közölte 
önéletrajzát, amelyben többek között felidézte, miként látogatta meg 1848-ban 
Petőfivel együtt Arany Jánost Nagyszalontán.113730 „Egyszer Petőfi Sándor fel
szólított - ez a debreceni költözés után történt - menjünk át Nagy-Szalontára.

Elfogadtam az indítványt.
Az út nagyon szellemes volt, mert mind a ketten hallgattunk; ő alkalma

sint új csatadalt írt, mert csak a hazával foglalkozott, én pedig egy kedves 
lényről gondolkodtam: vájjon mit csinál? [...] Különben, Petőfi nem szere
tett sokat beszélni. Hanem Arany házában aztán egészen beszédes lett.”113831

Hiador visszaemlékezései ma már Petőfi költő kortársainak emlékezés
irodalmát gazdagítják.

Lauka Gusztáv volt Petőfi másik vajdasági kultuszteremtője, aki Pető
fi közeli baráti köréhez tartozott még pesti éveiben. Lauka Vitkán született 
(1818), s hároméves volt, amikor családja Erdődre települt, ahol édesapja 
gróf Károlyi Lajos uradalmi földmérője volt.113932 1840 őszén került Pestre, s
1841-től már akadémiai írnok lett.114033 Egy későbbi, 1879-ből származó bíró
sági jegyzőkönyvből tudjuk, hogy 1841-ben ismerte meg Petőfit.114134 Ugyan
is Petőfi utóéletének egyik közismert eseménye volt az a pör, amelyet 1879- 
ben Abafy Aigner Lajos könyvkiadó indított az Athenaeum Rt. ellen Petőfi 
összes műveinek szerzői jogára vonatkozóan.114235 E perben többek között 
Arany János és Jókai Mór mellett Lauka Gusztáv is tanúként vett részt Pető
fi kéziratainak eredetiségét bizonyítandó.114336 Arra a kérdésre, hogy „isme- 
ri-e a tanú Petőfi Sándor írását és aláírását?”, Lauka ezt válaszolta: „Petőfi 
Sándor aláírását 1841-től ismerem, részint költeményei kéziratából, részint 
hozzám intézett leveleiből.”114437 Akkortól származik Petőfivel való ismeretsé
ge, barátsága is. így arra a kérdésre is, hogy „van-e tanúnak tudomása arról, 
hogy Petőfi összes költeményeit 1847-ik évben örökre eladta Emich Gusz
távnak?”, Lauka ezt nyilatkozta: „Hogy akkori összes költeményeit Emich 
Gusztávnak eladta, azt magától Petőfi Sándortól hallottam.”114538 Ugyancsak 
érdekes kérdés volt [1879-ben!], hogy „ha a tanú azt véli, hogy elhalt, mely

1137 Jámbor Pál: Életrajzom. = Bácskai Ellenőr, 1895. máj. 12. - Hatvány Lajos: így élt 
Petőfi. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1967, II., 636.

1138 Uo.
1139 Kovács Ida: Lauka Gusztáv (1820-1902) =  A márciusi ifjak nemzedéke. Körmöczi 

Katalin szerk. Budapest, 2000, 281-289.
1140 Uo.
1141 Sípos Antalné: Aigner contra Athenaeum. Felhívási per néhai Petőfi Sándor műveinek 

kiadása tárgyában (1879-1881) = Levéltári Szemle, 34. (1984) 283-361.
1142 Uo.
1143 Uo.
1144 Uo.
1145 Uo.
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időre teszi Petőfi halálát?” amire Lauka így válaszolt: „1849. évi július-szep
tember hónapok alatt, a segesvári ütközetnél”.1146

1841 és 1847 között Lauka belevetette magát a pesti irodalmi életbe: az 
Athenaeum, a Regélő Pesti Divatlap, a Honderű meg az Életképek munka
társa lett, amellett szívesen látott, jó humorú vendég a pesti írói körökben, 
amelyekben Petőfi is gyakran megmutatkozott.1147 Jámbor Pál írja róla, hogy 
Lauka volt a társaságok „fűszere [...], ki rózsaszínű kedélyével s józamatú 
ékeivel mindenkit jókedvre hangolt”.1148

Mint kortárs kultuszteremtő, már 1847-ben versben köszöntötte Petőfit 
a győri Hazánk című lapban:

„Lelked a szabadság fellengő madara 
Oda emelkedik csattogó szárnyával,
Hol közel van a nap, tisztább a levegő 
Nincsen rabszolgaság, nyaktörő igával 
Hol a szép természet országa kezdődik,
Hol e rút világnak országa végződik 
[...]
Utánnad törekszem, bár ha el nem érlek,
Tetszik nékem az út, amellyen te haladsz,
Célod: sok szenvedő millióknak üdve,
Én ott alig lépek, - hol te biztosan szaladsz!
Elég, hogy szellemem, szellemed megérti,
S a miért te küzdesz, szintén megkísérli.”1149

Mint Kovács Ida írja, „Lauka egykettőre Petőfi barátai közé tartozott, köz
vetlen, személyes jó pajtása lett, iszogató cimbora, alkalmi szobatárs, pénz
kérő és -kölcsönző, titkainak tudója. [...] A baráti hangnem Luka és Pető
fi között néha a gorombaságot is kimerítően, kamaszosan őszinte volt”.1150

1846 őszén együtt voltak Szathmáron, 1847 májusában pedig Erdődön, 
ahol Petőfi Laukáék családi házában vendégeskedett, miközben Szendrey 
Júliának udvarolt.1151 Lauka Szendrey Júliát korábbról ismerte, s a közöttük 
fennálló nagy bizalom jele volt, hogy Júlia megmutatta neki Petőfi hozzá 
írott leveleit.1152

1146 Uo.
1147 Uo.
1148 Jámbor Pál: Egy kedves emlékem. (Régi papírjaimból) = Fővárosi Lapok, 1880. márc. 

14. - Hatvány Lajos: így élt Petőfi. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1967,1., 613.
1149 Lauka Gusztáv: Petőfi Sándorhoz = Hazánk, 1847. febr. 25. - A márciusi ifjak nemzedéke. 

szerk. Körmöczi Katalin. Budapest, 2000, 281-289.
1150 Kovács Ida: Lauka Gusztáv (1820-1902) = A márciusi ifjak nemzedéke, szerk. Körmöczi 

Katalin. Budapest, 2000, 281-289.
1151 Uo.
1152 Uo.
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Petőfi Sándor és Szendrey Júlia esküvőjén, 1847. szeptember 8-án, az 
erdődi kápolnában, házasságkötésük egyik tanúja Lauka József uradalmi 
ügyészsegéd, Lauka Gusztáv öccse volt.1153 Lauka már Pesten volt, amikor 
az alábbi levelet kapta Szendrey Júliától: „Azt már tudja, hogy megesküd
tünk, de azt se én nem tudom, sem ön nem tudja, üdv vagy kárhozat vár-e 
ránk a jövőben?”1154

Lauka még megörökítette Petőfivel való találkozását Nagybányán, közös 
barátjuknál, Pap Zsigmondnál1155, felfedte, kitől is kapta Petőfi első írói hono
ráriumát, az első aranyat1156, Szellemi szikrák című kötetében pedig Petőfi 
„elméncségeit” is számba vette.1157

1849 nyarán, amikor a segesvári csata után híre terjedt Petőfi eltűnésének, 
Lauka is azok közé állt, akik később Petőfit Szendrey Júlia kérésére három 
héten át keresték Erdélyben, Kővár vidékén meg Szathmár-Bereg s Ugocsa 
megyében.1158 Mikor már bizonyossá vált, hogy Petőfi nem él, Lauka 1850- 
ben P. Sándor sírjánál című versével búcsúzott tőle:

„Hol nyugszol, mellyik föld takarja tetemed,
Kinek keze tett jelt megfagyott szívednek?
Barátid sem tudjuk, még is felkeresünk 
Láthatatlan szálain az emlékezetnek.”1159

Amikor 1882-ben Lauka Gusztáv Budapestről Nagybecskerekre költö
zött, ahol élete utolsó húsz évét (1882-1902) élte le, miközben tíz évig szer
kesztette a Torontáli160, az általa ápolt Petőfi-kultusz új szakasza vette kez
detét, tekintettel arra, hogy „a költő barátjaként” és „nagy idők tanújaként” 
a Petőfi-kultuszt következetesen ápolta a Bánságban.

A nagybecskereki Torontál nem sokkal Lauka érkezte előtt, 1880-tól kez
dett csak el cikkezni Petőfiről meg a magyar szabadságharc eseményeiről. Az

1153 Kovács Ida: Lauka Gusztáv (1820-1902) =  A márciusi ifjak nemzedéke. Körmöczi 
Katalin szerk. Budapest, 2000, 281-289.

1154 Lauka Gusztáv: I. m. 160.
1155 Lauka Gusztáv: Petőfi Sándor Nagybányán és a zelistyei hutában = Nemzet, 1890. 

máj. 15. -  Hatvány Lajos: Így élt Petőfi. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1967, II., 89-91.
1156 Lauka Gusztáv: Az első arany és Várady Antal. = A Hon, 1880. júl. 4. - Hatvány Lajos: 

így élt Petőfi. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1967,1., 604-605. (Lauka emlékezete szerint 
Petőfi az első aranyat Bajza Józseftől kapta, az 1840-es évek elején.)

1157 Lauka Gusztáv: Szellemi szikrák. Nevezetesb emberek köz és magán életbeni elmés 
rögtönzései és élezés mondatai. Heckenast G., Pest, 1862.

1158 Adatok Petőfi halálához. Lauka Gusztáv levele = Vasárnapi Újság, 1861. jan. 20.
1159 Lauka Gusztáv: P. Sándor sírjánál = Pesti röpívek. 1850. okt. 6 . -  Kovács Ida: Lauka 

Gusztáv (1820-1902). = A márciusi ifjak nemzedéke. Körmöczi Katalin szerk. Budapest, 
2000, 281-289.

1,60 Németh Ferenc: A nagybecskereki sajtó története. Fórum Könyvkidó, Újvidék, 2004, 
33-36. (Lauka 1882. máj. 1 1 -én vette át a Torontál szerkesztését, és 1892. jan. 24-én engedte 
át helyét dr. Brájjer Lajosnak.)
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egyik első írás - ismeretlen szerző tollából - Bem tábornok emlékezete volt, 
amely nemcsak negyvennyolc, hanem Petőfi emlékét is idézte.1161

1882 októberében, Lauka alig féléves főszerkesztősége után került sor a 
budapesti Petőfi-szobor leleplezésére, amelyen Lauka személyesen is jelen 
volt, s amelyről - Jókai Mór emlékbeszédét is hozva - két és fél újságoldalon 
tudósított a Torontóiban.1162 E tudósítás bevezetőjében olvassuk Lauka kul
tikus retorikájú szövegét Petőfiről:

„A szerette haza szabadságáért a csatatéren vérzeni el, már magában is 
egy baráti ölelése a halhatatlanság nemtőjének. - A hol az ember életét kész 
feláldozni egy eszméért, ott a kisebb hitűeket is meggyőzhette arról, hogy 
olyan érzés vezette, mely a szív gyökeréből kelt életre, és mely az önzés és 
tettetés minden képviselőit száműzte világából.

A szolgalelkű kozák dzsidája, mely a segesvári csatatéren halhatatlan dal
nokunk szívét fúrta keresztül, a porhüvelyből egy olyan lelket szabadított 
az örökké valóságba, a ki nemcsak a lantnak, hanem a kardnak is hőse volt.

Lantja majd átadja őt a nép híven megőrzött emlékének s a történetnek; 
örömei és fájdalmai a hagyománynak; halála a mythosnak.

Ércszobra, mely a viharokkal is hosszú időn át győzelmesen fog megküz
deni, hirdetője lesz nemcsak az ő, hanem nemzete dicsőségének is. Maga 
magát is megtiszteli és megbecsüli az az ország és az a nemzet, mely mara
dandó és szemlélhető emlékekben mutat halhatatlan nagyjaira és szinte részt 
nyer azon fényből, mellyel e dicsőült elárasztá. [...]

Lelke, mikor az örökkévalóságból letekintett hozzánk, a múlandóságba, 
nyugodtan elmondhatá: »Nem éltem és nem vérzettem el hiába!«”1163 

Ugyancsak Lauka szerkesztői odafigyelését példázza, hogy a Torontál 
1884-ben, a Kunszent-Miklós és Vidéke című lap írása nyomán, a Hírharang 
rovatban (Péter Ambrus írása alapján) hosszabb cikket közölt Petőfi szabad- 
szállási képviselőválasztási kudarcáról, amikor is a költőt a választók kiűz
ték a kerületből.1164

1885 októberében pedig a Magyar Szalon októberi számának Petőfi-blokk- 
ja nyomán közli a Torontál tárcarovata a Petőfi és Klapka című írást, amely 
szintén Petőfi emlékét ébreszti, korabeli levélidézetekkel, valamint Petőfi és 
Klapka viszonyának részletezésével.1165

Sokkal érdekesebb és líraibb Laukának az a visszaemlékezése, amely 1893 
nyarán látott napvilágot a Torontóiban, s amelyben Szendrey Júliával való 
találkozását írja le 1850 szeptemberében, Petőfi eltűnését/halálát követően.1166

1161 Anonim: Bem tábornok emlékezete. =  Torontál, 1880. okt. 28.
1162 Lauka Gusztáv: Petőfi Sándor = Torontál, 1882. okt. 19.
1163 Uo.
1164 Anonim: Petőfi Szabadszálláson. =  Torontál, 1884. jún. 26.
1165 Anonim: Petőfi és Klapka =  Torontál, 1885. okt. 1 .
1166 Lauka Gusztáv: Éjjeli látogatás. (Emlékezéseimből) = Torontál, 1893. aug. 23.
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Lauka egyébként - már évekkel korábban A múltról a jelennek című emlék
jegyzeteiben - egy fejezetet Petőfiné Szendrey Júliának szentelt.1167 Ebben 
Petőimé néhány hozzá intézett levelét is közli, elidőz Júlia Petőfi halálát 
követő lelki vívódásain, továbbá felidézi halála előtt nála tett látogatását.1168

Amikor a magyarországi Petőfi-kultusz már intézményesült, s mikor már 
a költő kultuszának rítusait követve Petőfi-emlékhelyekre lehetett zarándo
kolni, Lauka az 1890-es években, előrehaladott kora és megromlott egészsé
gi állapota ellenére, nemegyszer vállalta a hosszú utazás fáradalmait, annak 
érdekében, hogy elzarándokoljon oda, ahol Petőfit ünnepelték. Erre elegen
dő két példát említeni.

1899. július 30-án a nagyszabású segesvári Petőfi-ünnepélyen egy négy
tagú küldöttség tagjaként képviselte Torontál megyét.1169 Nagy áldozatot 
követelő, fáradságos vállalkozás volt ez az út Lauka számára, de - Petőfi kor
társaként - fontos gesztusa is a költő iránti tiszteletnek. Ez késztette Vadnay 
Károlyt arra, hogy az ünnepséget követően levélben fejezze ki elismerését 
Lauka Gusztávnak.1170

1899. szeptember 25-én ismét zarándokúira kelt, tekintettel arra, hogy 
az erdődi Petőfi-ünnepély felolvasóvendége volt Lauka Gusztáv.1171 Ott felol
vasott Megváltás című jegyzetében Petőfi Sándor és Szendrey Júlia emlékét 
idézte, valamint Szendrey Júliával való utolsó találkozását.1172

Az erdődi ünnepély a korabeli laptudósítás szerint „a várudvarban, Petőfi 
esketési kápolnája mellett volt”, ahol Lauka „nagyérdekű felolvasást” tartott.1173

Lauka egy életen át őrizte Petőfi-élményeit, olyannyira, hogy 1899 decem
berében, 60 éves írói jubileumán is életrajzának egyik legfontosabb mozza
nataként hangsúlyozták, hogy „a barátság és szeretet fűzte őt [...] az ország 
majd minden jelesebb férfiához, köztük a legnagyobbhoz, a felejthetetlen, 
az örökké élőhöz: Petőfi Sándorhoz is”.1174

Morvay Győző egyik írásában a Torontálbán azt az érdekes adatot is fel
fedte, hogy Lauka 1889-ben cikket írt a Nagybánya és Vidékében Petőfi Sán-

1167 Lauka Gusztáv: A múltról a jelennek. Emlékjegyzetek. Kiadta a Petőfi Társaság. 
Aigner Lajos, Budapest, 1879,137-151.

1168 Uo. (Szendrey Júlia 1868. szept. 6 -án hunyt el.)
1169 Anonim: Petőfi-ünnepély. = Torontál, 1899. júl. 20. (Torontál vármegye hivatalos 

küldöttségének tagjai voltak: Botka Béla megyei főjegyző, Lauka Gusztáv író, dr. Brájjer 
Lajos lapszerkesztő és dr. Végh Lajos megyebizottsági tag.)

1170 Anonim: Lauka Gusztáv és Vadnay Károly. = Torontál, 1899. aug. 14.
1171 Lauka Gusztáv: Megváltás. Felolvastatik az 1899. szeptember 25-iki Petőfi-ünnepélyen, 

Erdődön = Torontál, 1899. szept. 23.
1172 Uo.
1173 Anonim: Az erdődi Petőfi-ünnepély =  Torontál, 1899. szept. 7.
1174 Anonim: Lauka Gusztáv jubileuma =  Torontál, 1899. dec. 12.
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dór egykori nagybányai tartózkodásáról.1175 Morvay szerint e „Petőfiről írt 
emlékezése teljesen localis és kíváncsivá tett az ő ki nem adott memoirjaira, 
melyeket oly féltve őriz a nyilvánosságtól és csak nagy néha szellőztet belő
lük egy-egy érdekes czikket”.1176

Egyik utolsó, a Petőfi-kultusz szempontjából fontos megnyilatkozása 1899 
júliusában, Petőfi halálának 50. évfordulója kapcsán volt.1177 Azt megelőző
en Brájjer Lajos Ünnepeljük Petőfi Sándor emlékezetét! című vezércikkébn 
a Torontóiban egyenesen Lauka Gusztávot szólítja meg, mint Petőfi kultu
szának leghivatottabb ápolóját és egykori barátját, hogy Nagybecskereken 
intézkedjék Petőfi fél évszázados jubileumának méltó megünneplése érde
kében: „Petőfi Sándor egyik legkedvesebb barátja, Lauka Gusztáv koszorús 
írónk itt él közöttünk. Ő van hivatva első sorban egy ilyen irányú mozgalom 
megkezdeményezésére, hogy Nagybecskereken is fellobogjon július 30-án az 
emlékezés lángja, hogy annak fényénél elmélkedjünk hazaszeretetről, össze
tartásról és álmodjunk a nagy, a dicső Magyarországról, amiként azt lázas 
álmaiban Petőfi Sándor képzelte.”1178

Erre Lauka az alábbi levelet intézte Brájjer Lajoshoz, a Torontál szerkesz
tőjéhez:

„Kedves Lajosom!
[...] A Petőfi Társaság kebeléből indult ki az eszme, hogy [Petőfi] gyá

szos halálának 50 éves évfordulóját, a megemlékezés ünnepét, országosan 
megüljük. [...] Azt te is tudod, hogy az élő Petőfi Társasági tagok között,
tekintettel a választási időre, én vagyok a legöregebb. [...] Én maholnap 80
éves ember leszek. Testben elgyengült, de lélekben talán még elég erős arra, 
hogy az emlék-ünnepélyhez, melyet Nagybecskerek város intelligenciája arra 
alkalmas férfiúnak elnöklete melletti bizottság által rendeztetni fog, tehetsé
gemhez képest hozzájáruljak. [... ]

Híved
Lauka Gusztáv.”1179

Ekkor közölte a Torontál Lauka Petőfi Sándor című alkalmi emlékversét is.

Ötven éve már, hogy sírod nem találjuk,
De tudjuk, hol szűnt meg dicső életed;
Tudjuk azt is, mi vitt a véres csatába - 
Hited: a szabadság, a hazaszeretet.

1175 Morvay Győző: Lauka Gusztáv és Nagybánya = Torontál, 1894. dec. 1 . (Lauka cikke 
Petőfi Sándor Nagybányán címmel a Nagybánya és Vidéke 1899. évi 8. számában látott 
napvilágot.)

1,76 Uo.
1177 Anonim: Petőfi-ünnepély Nagybecskereken = Torontál, 1899. júl. 15.
1178 Brájjer Lajos: Ünnepeljük Petőfi Sándor emlékezetét. =  Torontál, 1899. júl. 11.
1179 Anonim: Petőfi-ünnepély Nagybecskereken = Torontál, 1899. júl. 15.
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Vigasznak kevés, de mégis enyhülésül 
Szolgál a szívünknek a biztos tudat,
Hogy nem egy idegen, de hazánknak földje 
Őrzi, mint ereklyét, szentelt hamvadat.

A jobbak s nemesebbek, láthad, nem feledtek,
Szobrot is emeltek Neked, s általad 
Mindazoknak, a kik most együtt nyugosznak 
Veled, véráztatta néma föld alatt.

Lelkünk halhatatlan ott fenn a magasban,
De itt lenn a földön is azzá lehet,
Hogyha nagy tettekben vált ki a tömegből 
S ragyog, mint vezérfény, társai felett.

Űjabb nemzedék jő, az sem fog feledni,
Hagyomány lesz dicső tetteid sora;
Nagyobb és kiválóbb hőseink lehettek,
De nagyobb hazafi nem volt tán soha.1180

A kultuszvers ismérvei, a kultikus retorika rendre fellelhetők e Lauka- 
versben: Petőfit a „szabadság és hazaszeretet” vezérelte életében, a földben 
nyugvó „szentelt hamvai” a haza ereklyéi, tettei „vezérfényül” szolgálnak, 
emlékét pedig az eljövendő nemzedékek is megőrzik, hiszen „nagyobb haza
fi” nála nem volt.

(2012)

1180 Lauka Gusztáv: Petőfi Sándor (50 év előtti halálának emlékünnepélyére) =  Torontál, 
1899. júl. 29.
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A MIKSZÁTH-KULTUSZ EMLÉKHELYE(I) 
ROGASKA SLATINÁN

A két világháború közötti időszakban a kisebbségi sorsba jutott, kiábrán
dult és nemzeti identitásában is megrendült vajdasági/jugoszláviai magyarság 
számára a nagy magyar irodalmi kultuszok jelentették a biztos szellemi fogó
dzót, a vigasztalást az egységes nemzettesthez való tartozás manifesztálását. A 
mostoha körülmények között nagy igény volt a magyar irodalom nagyjainak 
felmutatására, kultuszuk éltetésére, felvirágoztatására. így az 1930-as években 
kezdetét vette Jókai Mór, Petőfi Sándor és Arany János vajdasági kultuszá
nak (újra)építése, miközben, a szerencsés véletlen folytán kiderült: Rogaska 
Slatina-i emlékhelye (Mikszáth-tölgy) révén esély volna Mikszáth Kálmán 
kultuszának felvirágoztatására is. Szabadkáról (1924) és Nagybecskerekről 
(1930) indult a kezdeményezés, két újságírónak, Vidor Imrének és Kelemen 
Jánosnak köszönhetően. Ennek nyomán nem lombosodott ki ugyan a Mik- 
száth-kultusz a Vajdaságban, de tudatosodott a Mikszáth-emlékhely létezése, 
amely 1991-ig földrajzilag is Jugoszláviához tartozott. A nagy palóc Rogaska 
Slatina-i tartózkodásának, illetve kedvenc tölgyének, mint fontos irodalmi 
emlékhelynek a megjelölése 1909 és 2011 között hullámhegyeken esett át: 
négyszer állítottak neki emléktáblát. E tanulmány ezt a témakört járja körül.

Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződést 1920. június 4-én 
írták alá a háborúban vesztes Magyarország és a háborúban győztes antant 
szövetség képviselői, s annak értelmében a Magyar Királyság elveszítette 
területének több mint kétharmadát, lakossága pedig több mint húszmil
lióról nyolcmillió alá esett.1181 így érthető is, miért nevezi a szakirodalom 
gyakran trianoni békediktátumnak, hiszen ezzel jelzi, hogy a szerződésben 
foglaltakat a győztesek által a vesztesek számára diktált kényszer szülte.1182 
A határkiigazítások, politikai jellegükön túl szociális megrázkódtatásokat 
okoztak, kényszermigrációkat, települések kettészelését, családok, házasságok 
felbomlását; az elszakadt országrészekben pedig kisebbségi sorsba kénysze

1181 Tarján M. Tamás: 1920. június 4. A trianoni béke aláírása. Rubiconline Forrás: http:// 
www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1920_junius_4_a_trianoni_beke_alairasa/ (2013.01.28.)

1182 Uo. -  2010-től a trianoni békeszerződés aláírásának a napja, jún. 4-e a Magyar 
Országgyűlés határozata szerint a Nemzeti Összetartozás Napja.
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rítették a magyarságot. Mint Ózer Ágnes fogalmaz: „a magyarság számára 
kataklizmikus történelmi esemény” volt ez, amely „másképpen reflektálódott 
az anyaországban maradt nemzetrészre”1183, és egészen más képet mutatott 
a kiszakított, kisebbségi sorsba kényszerült nemzetrészeknél.

Fájdalmas, traumákkal teli folyamat volt ez, amely az elszakadt részek 
magyarságát - így a vajdaságit is - rákényszerítette arra, hogy redefiniálja 
önmagát, és vállalja „az előállt feltételek közepette az új identitást”.1184 Meg 
kellett tehát teremteni az újrafogalmazódó, újonnan alakuló közösségi tudat 
alappilléreit, miközben számolni kellett a közösségi szellemi életet irányító 
mechanizmusokban bekövetkezett változásokkal is.1185 A vajdasági magyar
ságnak az újonnan alakult délszláv állam keretein belül „birtokba kellett 
vennie saját múltját, hagyományait, és ismét meg kellett, most már önál
lóan, tanulnia az arra való »emlékezést«, melyet az egyetemes magyarság a 
19. század második felében már sikeresen elsajátított, s melyet a történelmi 
változás eltörölt. Saját emlékezetre volt szükség, öntudatosságának jeléül 
pedig a maga kultuszteremtésének és -ápolásának folyamatát kellett bein
dítania”.1186 Ehhez tartozott a korábbi (egységes állam és egységes nemzet
test időszakából való) nagy irodalmi kultuszok éltetése, illetve ünneplése is. 
Miután a vajdasági magyarság kulturális szervezkedését államilag gátolták, 
s az egyesületi szervezkedést is hosszabb ideig ellehetetlenítették, a Trianont 
követően néhány évben eléggé kultusztalannak tűnt a vajdasági magyar szel
lemi térség.1187 Volt egy másik komoly traumája is a vajdasági magyarság
nak, amelyet Kende Ferenc „népkisebbségi tanulmányaiban” így fogalma
zott meg: „a magyar többségi szellem ezernyi megnyilvánulása él bennünk 
és tragikus összeütközésbe kerül azzal a gondolatkörrel, ami egy kisebbségi 
nép szellemét kell, hogy alkossa”.1188

Tanulságos közelebbről is szemügyre venni, hogy a kisebbségi sorsba jutott 
vajdasági magyarság az 1930-as évek elején miként próbálja, a nagy magyar 
kultuszok újraértelmezésén, ismételt felépítésén keresztül manifesztálni az 
egységes nemzettesthez való tartozását.

A Trianon után kisebbségi sorsra kényszerült, merőben új társadalmi
politikai körülmények között élő vajdasági, azaz jugoszláviai magyarság az 
1930-as évek elejétől építette saját, önálló irodalmi-szellemi életét, ám jó tíz 
év kellett ahhoz, hogy megérjen a helyzet a nagy magyar irodalmi kultuszok 
itteni újraértelmezésére, újragondolására, újraébresztésére, (újra)felépítésére.

1183 Ózer Ágnes: Adalék a vajdasági magyar művelődéstörténet kultuszkérdéseihez =  
Hungarológiai Közlemények, 2004/1,131-137, 131.

1184 Uo. 131-132.
1185 Uo. 132.
1186 Uo. 133.
1187 Uo. 134.
1188 Kende Ferenc: Magyarokról magyaroknak. Népkisebbségi tanulmányok. Farkas és 

Dürbeck nyomda, Noviszád, 1940. 8.
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Akkor már megváltozott körülmények között - a kisebbségi lét perspektívá
jából. A nagy irodalmi kultuszok (Arany, Jókai, Petőfi) ápolása végső soron 
a virtuális nemzeti egység létrehozásának eszköze volt.

A korabeli alkalmi írásokból feltör a kisebbségi lét keserűsége, nagy nem
zeti íróink definiálatlansága: „Ha visszanézünk egy századdal, szinte elbor
zadunk, micsoda csillagjaink voltak akkor felkelőben! [...] Nem tudunk 
meghatottság nélkül gondolni a száz esztendő előtti időkre, mikor ezek a 
fényes csillagok indultak fölfelé a magyar égen. Ma oly lent vagyunk, hogy a 
tekintetünkkel is alig tudunk odáig érn i”im

Ezek az elkeseredett szavak nem csupán a cikkíró egyéni elbizonytala
nodását fejezik ki, hanem a vajdasági magyarság egészének „kórképéről” is 
tanúskodnak, mindössze néhány évvel a kisebbségi „sorsverést” követően. A 
Trianont követő néhány év, a körülményekre való tekintettel, még elégtelen 
volt valamiféle kisebbségi nemzeti identitástudat kialakítására. A kisebbségi 
sorsban lévő vajdasági magyarság, identitását keresve, kulturális értelemben 
is megosztva és szervezetlenül tett erőfeszítéseket arra, hogy méltóképpen 
ünnepelje, értelmezze jeles magyar íróinkat, legfőképp, hogy új, kisebbségi 
megközelítésben láttassa őket. Ugyanis az írói jubileumok megünneplésében 
látták a hozzáértők az egyesítő és egységesítő erőt, az esélyt, a vigasztalást és 
bátorítást a kisebbségi sorsba jutott vajdasági magyarság vonatkozásában. 
Ezért ragaszkodtak oly nagyon az ünnepléshez.

A vajdasági magyarság kultuszigényét, „kultuszéhségét” legfrappánsabb 
módon Csermely Gyula fogalmazta meg a Délbácskábán: „Mert a költők 
kultusza a nemzetek élete.”1190

Ennek nyomán indult el lassan (lévén, hogy folyamatról volt szó), a nagy 
magyar irodalmi kultuszok kisebbségi újraépítése a Vajdaságban. Ennek vala
miféle elméleti megalapozottságát, jogosságát Szenteleky Kornél adta meg, 
mondván, hogy „a maradandóságnak nincsenek meghatározott törvényei 
az irodalomtörténetben”,1191 mintegy jelezve az írói opusok értelmezésének 
egyediségét, változtathatóságát.

Petőfi Sándor (1823-1849) esetében születésének centenáriuma (1922-23), 
valamint eltűnésének kilencvenedik évfordulója (1939) indította el az emlé
kezéssorozatot és a kegyeletadást a sajtóban, miközben mindkét évforduló
ról könyvekkel is megemlékezett a vajdasági magyarság.1192 Ennek nyomán

1189 Anonim: A 100 esztendős Jókai =  Hírlap, 1925. jan. 1.
1190 Csermely Gyula: Július harmincegy-december harmincegy = Délbácská, 1922. dec. 24.
1191 Szenteleky Kornél: Arany János = Kalangya, 1932/7,481-484,481.
1192 Vajda Gyula: Petőfi Sándor születésének századik évfordulójára. Minerva nyomda, 

Szabadka, 1922; Petőfi Naptárai 1923. közönséges esztendőre. Számos képpel és Vajdaság 
térképével, pontos vásári jegyzékkel. Minerva nyomda, Szabadka, [1922]; Petőfi. Kiadja a 
Híd társ., irodalmi és kritikai szemle, 1939. május hó. [Híd Könyvtár I. évf. 1 . szám]; Petőfi. 
A nagy költő élete és költészete remekei. „Glóbus” nyomda, Petrovgrad, 1939 [Jugoszláviai 
Magyar Népkönyvtár / Szerkeszti Kelemen János].
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bontakozott ki Petőfi vajdasági kultusza a két világháború közötti időszak
ban. Jókai Mór (1925-1904) vonatkozásában 1925-ben a Jókai-centenárium 
mozdította ki a vajdasági magyarságot a letargiából, irányította az olvasók 
figyelmét ismét a jeles íróra, teremtette meg mindez a nagy mesemondó kul
tuszát.1193 A harmadik nagy magyar irodalmi kultusz, amelyet a kisebbségi 
sorsba szakadt vajdasági magyarság felépíteni szándékozott az 1930-as évek
ben, Arany Jánosé (1817-1882). Az, aki a Vajdaságban a második világhábo
rú előtt valóban eszményi magasságba emelte Arany Jánost és panteonizálta 
a költőt, Kelemen János (1902-1970) nagybecskereki, utóbb újvidéki újság
író, lap- és könyvkiadó, nyomdatulajdonos volt, akinek ebben a munkában 
egy fiatal becskereki költő, Borsodi Ferenc (1911-1941)1194 meg egy óbecsei 
prózaíró és költő, Gergely Boriska (1887-1943)1195 volt a segítségére.

S éppen akkor, amikor a vajdasági magyarság azon fáradozott, hogy nem
zeti irodalmunk már említett három nagyját kultikus magasságokba emel
je, magának felmutassa s általuk reprezentálja a magyar nemzet nagyságát, 
kiderült, hogy egy negyediknek, Mikszáth Kálmán (1847-1910) kultuszának 
kialakítására is adódtak feltételek.

A Mikszáth-tölgy

Aranynak, Jókainak és Petőfinek az 1930-as években nem volt egyetlen 
vajdasági emlékhelye sem, ám az Szerb-Horvát-Szlovén Királyság megala
kulásával (1918. december 1.) az új, egységes földrajzi térségbe bekerült egy 
potenciális magyar irodalmi emlékhely: Mikszáth Kálmán Rogaska Slatinán 
(a korábbi Rohitsch Sauerbrunn). Nem véletlen, hogy éppen a vajdasági 
magyar értelmiség figyelt fel erre a körülményre, amely kínálkozó alkalom 
volt a jeles író kultuszának kialakítására. Az emlékhelyeknek fontos szere

1193 A hivatalos statisztika szerint 1925-ben az újvidéki Matica srpska Könyvtárában a 
két legolvasottabb író Jókai Mór és Iván Szergejevics Turgenyev. A Délbácska a következőket 
írta ennek kapcsán: „.. .érdekes ennek a két nagy romantikus mesemondónak, az orosz és a 
magyar zseninek az összetalálkozása, késői esztendők utódainak közös érdeklődésében.” -  
Anonim: Jókai és Turgenyev művei a legkeresettebb könyvek a noviszádi Matica könyvtárában. 
= Délbácska, 1926. szept. 3.

1194 Borsodi Ferenc jogász és író Borsodi (Klein) Lajos becskereki ügyvéd és író fia, dr. 
Klein Mór nagybecskereki főrabbi unokája. 1931-ben, mindössze húszévesen már helyet 
kapott A Mi Irodalmunk Almanach)dban. 1932-től versekkel, tárcákkal többé-kevésbé 
rendszeresen jelentkezett a Híradóban, az Ifjúságban, a Kalangyában, a Hídban, a Bácsmegyei 
Naplóban meg a Tükörben, miközben a Hétről-Hétre című hetilapnak is munkatársa volt. 
Önálló kötete nem jelent meg. Rövid, biztató irodalmi pályafutása tragikusan ért véget. 
1941 júliusában a becskereki zsidókkal együtt a Pancsova melletti Jabukára deportálták, 
ahol 1941 októberében kivégezték.

1195 Gergely Boriska a Napló, a Képes Vajdasági Írás, A Mi Irodalmunk, a Hétről-Hétre, a 
Kalangya és a Híd munkatársa volt, de írásai több vajdasági magyar irodalmi antológiában 
is megjelentek. Tudomásunk szerint ő volt az első, aki mesét írt Arany Jánosról, ezzel 
népszerűsítve a költőt a fiatalok körében.
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pük van az irodalmi kultuszok fenntartásában, a kultusz egyik intézménye
ként funkcionálnak, hiszen oda évente el lehet zarándokolni, s ott éltetni 
lehet az írói nagyságot.1196

Mikszáth életének utolsó tíz esztendejében (1900-1910) gyomorbaját 
gyógyítva gyakran látogatta korának egyik legnépszerűbb fürdőjét, amely
nek gazdag magnéziumtartalmú savanyúvizével enyhítette mind hevesebb 
gyomorbántalmait.1197 Hogy miért éppen Rohicson? „Mert otthon érezte 
magát, ez a táj pontosan olyan, mint a szülőföldje, fent a történelmi Magyar- 
országon, északon, a hegyek között, Nógrád megyében. [... ] Rogaska Slatina 
átélhette a táj láttán benne a megidéződött szülőföldi érzelmeket.1198 Termé
szetesen a magyar írók közül nem ő volt az egyetlen, aki itt keresett felfris
sülést, hiszen Rohicsot Vajda János és Gárdonyi Géza is látogatta.1199 Vajda 
igen gyakran felkereste gyomorbántalmai gyógyítására a szénsavas fürdőiről, 
hidegvízgyógyászatáról, „villám- és dörzsgyógyászatáról híres helyei, itt írta 
verseinek egy részét, s barátaival is innen levelezett.1200 Gárdonyi is kedves 
vendége volt egykor Rohicsnak, egy teljes versciklusát írta itt.1201 Rohitsch 
című versében „kis hegyi rózsának” nevezi a fürdőhelyet.1202

A korabeli sajtó szerint a jól berendezett fürdőbe a vendégeket „az 
élvezmények kitűnő minősége”, valamint azok „jótékony olcsósága” csalo
gatta leginkább.1203 Az 1890-es évektől a nyári idényben (májustól októberig) 
több mint ezer vendéget fogadott, s azok egyharmada magyarországi volt.1204 
A glaubersós, savanyúvíz-forrás természetesen szénsavas ásványvize már a

1196 Praznovszky Mihály: Az irodalmi emlékhely mint a kultusz egyik intézménye vagy 
szentélye. =  Irodalomismeret, 1991/1, 6-12.

1197 Praznovszky Mihály: Egy kultikus irodalmi emlékjel létrehozása. Mikszáth emléktábla 
Rogaska Slatinán (Rohicson). = Irodalomismeret, 2011/3, 87-88.

1198 Uo. -  Az egykori stájerországi Rohitsch-Sauerbrunn (azaz Savanyúkút) ma 
Rogaska Slatina helység Szlovéniában. Nevét a közeli Szent Rókus gyógyforrásról kapta, 
amelynek vizét ivásra és fürdésre is használták, s ma is használják. Már a régi rómaiak is 
ismerték forrásainak gyógyhatását. 1665-ben a rohicsi ásványvíztől gyógyult meg Zrínyi 
Péter (1621-1671), s ettől kezdődően lett ismert és népszerű a fürdőhely. Fürdővendégei 
között voltak az európai uralkodóházak tagjai is (Habsburg, Bonaparte, Hohenzollern, 
Karadorde stb.), amellett számos író, festő és művész. 1846-ban Liszt Ferenc szórakoztatta 
zongorajátékával a fürdő vendégeit.

1199 Uo.
1200 Szemző János, D.-Szállási Árpád: Vajda János-levelek , róla szóló írások =  

Irodalomtörténeti Közlemények, 1977/2, 246-257.
1201 Praznovszky Mihály: Egy kultikus irodalmi emlékjel létrehozása. Mikszáth emléktábla 

Rogaska Slatinán (Rohicson) = Irodalomismeret, 2011/3, 88.
1202 Gárdonyi Géza: Rohitsch =  Ungarns Zukunft, 1917, Aprilheft, 27.
1203 Anonim: Rohitsch-Sauerbrunn =  Vasárnapi Újság, 1892. júl. 27.
1204 1892 nyarán, a nagyszámú magyar fürdővendég iránti előzékenységből a rohitschi 

fürdő élére „a stájerországi hatóság oly igazgatót állított, a ki a magyar nyelvet is eléggé 
birja s a magyar közönség vele e nyelven érintkezhetik.” -  Anonim: Rohitsch-Sauerbrunn 
= Vasárnapi Újság, 1892. júl. 27.
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19. század első felétől igen népszerű volt Magyarországon.1205 Használatá
ra, még 1841-ben, Jedlik Ányos a következő tanácsot adta: „ha bor vagy cit
romlé hozzá töltetik [...] kellemescsípősségűvéválik”.1206 Az 1870-esévektől 
Budapesten az érdeklődők rohitschi ásványvizet (többek között) Édeskuty 
L. magyar királyi udvari ásványvíz-szállító Erzsébet téri főraktárában vásá
rolhattak, sőt ugyanott, az „ásványvíz-ivodában” élvezhették is.1207 De sokan 
azon a véleményen voltak, - nyilván Mikszáth is -, hogy a víz gyógyhatá- 
sát a legjobb a helyszínen kipróbálni. A több mint nyolc órát igénybe vevő 
vasúti utazás Budapesttől Rohicsig a Keleti pályaudvar állomásáról indult, 
ahol a leendő fürdővendégek hatvan napig érvényes menettérti jegyet vált
hattak.1208 Legolcsóbban Zágrábon és Krapinán át lehetett odautazni, mert 
azon az útvonalon „a legkényelmesebb vonatcsatlakozás” állt fenn.1209

Mint Schöpflin Aladár írja, Mikszáth nem szeretett utazni, „kényelmes 
természete félt az utazással járó kényelmetlenségektől”.1210 Mégis, a hosz- 
szú rohicsi út megtételére a huszadik század legelején - kényszerűségből - 
többször is vállalkozott.1211 Oda családtagjai is elkísérték. Amint azt tanul
mányában Praznovszky Mihály is jelzi, „Mikszáthnak ez az időszaka nincs 
feldolgozva pontosan”.1212 Az erre vonatkozó adatok,hellyel-közzel egykori 
levelezéséből, illetve feleségének, Mauks Ilonának (1855-1926) a visszaem
lékezéséből állnak össze. Mikszáth Kálmánná visszaemlékezéseiben olvas
suk, hogy 1904 nyarán (Jókai Mór halálát követően) hogyan teltek a nagy 
palóc rohicsi fürdőnapjai: „A nyarat szokás szerint Rohicson töltöttük, itt is 
Kálmán az ösmerősökkel Jókairól szeretett beszélni. Sétálni nem szeretett 
bármennyire zaklatták emiatt az orvosok, e tekintetben nem fogadott szót. 
Keszler Józsefet már csak nagyon szerette, de akárhogy csalogatta, más évek
ben nem bírta rávenni, hogy vele sétálni menjen. Most azonban legnagyobb 
csodálkozásomra, képes volt Keszlerrel fölmenni a legmagasabb hegyi utak
ra, mert itt Jókairól háborítatlanul beszélgethettek.

Alig várta már, hogy írhasson. Augusztus közepén már hazakészülőd
tünk, éppen becsomagoltam, mikor az igazgatósági helyiségben azt hallot
tuk, hogy Beöthy Zsolt idejön a családjával Riminiből. Az uram végtelenül 
megörült, rögtön ki kellett pakolnom. Vártuk Beöthyt.

1205 Baksa Péter: „Fölfelé megy borban a gyöngy...”. Forrás: http://www.gyoriszalon.hu/ 
regiszalon/?kat=szabadter&t=froccs.html Letöltve: (2013. 07. 22.)

1206 Uo.
1207 Anonim: Édeskuty L. = Vasárnapi Újság, 1877. júl. 8 .
1208 Anonim: Legolcsóbb utazás Rohitsch fürdőhelyre =  Vasárnapi Újság, 1898. máj. 8 .
1209 Uo.
1210 Schöpflin Aladár: Mikszáth Kálmán. Franklin-Társulat kiadása, Budapest, 1941,27.
1211 Praznovszky Mihály: Egy kultikus irodalmi emlékjel létrehozása. Mikszáth emléktábla 

Rogaska Slatinán (Rohicson) = Irodalomismeret, 2011/3, 87-88.
1212 Uo. 88.
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Kellemes egypár napja volt ez Kálmánnak. Nemcsak hogy Beöthyvel lehe
tett, de Jókairól és Komáromról1213 hallhatott egyet-mást.”1214

1909-ben, a Mikszáth-jubileum felvetésének évében is a család a rohicsi 
fürdőt látogatta.1215 Mikszáthné erről, valamint férje fegyelmezetlenségéről 
ezt írta: „Június végén el is utaztunk. Én azt reménylettem, hogy a mi ked
ves, régi jó ismerősünk, a rohicsi fürdőorvos, dr. Gámán Béla, majd kúra 
alá veszi az uramat, és meggyógyítja. Ő azonban haragosan leintett minket.

- Ugyan mit akarnak velem? - mondogatta. - Húszéves koromban sem 
éreztem magam ilyen jól, hagyjanak békében.

Az orvos azonban még egypárszor megkörnyékezte, mert mint nekem 
mondta, az uramnak nagy gyógykezelésre, de mindenekfelett szénsavas für
dőkre lenne szüksége. De ő hallani sem akart erről.”1216

Mikszáth kiterjedt levelezésében néhány rohicsi keltezésűt is találunk, 
amely egykori fürdővendégségéről tesz tanúságot. 1904. augusztus 21-én 
onnan keresi fel levélben Nagy Miklóst, s csatolva küldi neki „az István szo
bát kijavítva”, jelezve, hogy Rohicsról csak szeptember 10-én érkezik haza 
Budapestre.1217 1909 júniusának derekán írja a fürdőből Rudnayné Veres Szi- 
lárdának: „Három hétig maradok Rohicson, akkor visszamegyek Horpács- 
ra.”1218 1909. július 18-án Benczúr Gyulánénak jelentkezik Rohicsról.1219 Leve
lezésében még más utalás is történik rohicsi tartózkodására, sőt egy érdekes 
rohicsi történet is kikerekedett Mikszáth ottani tartózkodásának idejéből.1220

Az 1909 nyarán történt rohicsi látogatása több szempontból is fontos a 
számunkra. Mindenekelőtt azért, mert még az év elején (1909 februárjá
ban) a Kisfaludy Társaság döntést hozott Mikszáth Kálmán negyvenéves 
írói jubileumának megünnepléséről, egy éves, s az egész országra kiterjedő 
programmal, amely fontos szerepet töltött be „az irodalmi Mikszáth-kultusz 
kialakulásában”.1221 Tehát Mikszáthék Rohicsra érkezésekor már híre ter
jedt a tekintélyes kurgast jeles, országos jubileumának, s mint Praznovszky 
Mihály írja, „Rohicson is felkeresték az újságírók, valószínűleg a nagy orszá

1213 Mikszáth nem sokkal korábban vállalta fel, hogy megírja Jókai életrajzát.
1214 Mikszáth Kálmánná: Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései. Az előszót írta és az 

irodalomjegyzéket összeállította Praznovszky Mihály. Sajtó alá rendezte és az utószót írta 
Tabák András. Mikszáth Kiadó, Horpács, 2002, 260.

12,5 Uo.
1216 Uo. 268.
1217 Mikszáth Kálmán: Mikszáth Kálmán levelezése. II. (1884-1908). Bisztray Gyula és Király 

István szerk. Akadémiai Kiadó, Budapest, [Mikszáth Kálmán összes művei, 25.] 1961,129.
1218 Mikszáth Kálmán levelezése. É. n., 366 sz. ív. Forrás: http://www.mek.iif.hu/porta/ 

szint/human/szepirod/magyar/mikszath/levelek/html/index.htm (2016. 02. 23.)
1219 Uo.
1220 Praznovszky Mihály: Egy kultikus irodalmi emlékjel létrehozása. Mikszáth emléktábla 

Rogaska Slatinán (Rohicson). =  Irodalomismeret, 2011/3,90.
1221 Eisemann György: Mikszáth Kálmán. Korona Nova, Budapest, 1938, 170.
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gos készülődésről faggatva őt”.1222 Visszaemlékezéseiben Mikszáthné is meg
erősíti a közvéleménynek a férje iránt tanúsított fokozott figyelmét: „Amerre 
jártunk, mindenütt ünnepelték [...] mindenfelől a szeretet és a rokonszenv 
nyilatkozott meg irányában, hazafelé és az úton az ismerősök felkeresték a 
kupéjában. Ezek sokat beszéltek a készülő jubileumról, hogy milyen széles 
hullámokat ver az az eszme mindenfelé. [...] Ez apának igen jólesett.”1223

Úgy tűnik, hogy az író kultuszát elindító, kibontakoztató országos 
ünneplés első, de igen fontos gesztusa az volt, hogy a rohicsi fürdő illetéke
sei - minden jel szerint még megérkezése előtt -, kellemes meglepetésként 
emléktáblát helyeztek Mikszáth kedvenc tölgye elé, ezzel reprezentálva az 
iránta érzett tiszteletet és megbecsülést. „Ez az első Mikszáth-emléktáb- 
la, amiről tudunk, azaz a Mikszáth-kultusz első Mikszáth-táblája, ráadásul 
Rohicson!”1224 Hogy erre a megtisztelő gesztusra Mikszáth hogyan reagált, 
arról az 1909 nyarán Benczúr Gyulánéhoz intézett levele tanúskodik: „Már 
mintegy egy hete vagyunk itt a leggyalázatosabb időben, úgy hogy már az 
életemet is megúntam. Itt ülök egy bolond nagy tölgyfa alatt, melyen a stá
jerok udvariasságából a »Mikszáth-Eiche« táblácska fityeg, nézem a tornyo
suló felhőket, hallgatom a mennydörgést, és várom a jövő évi nyarat.”1225

A vajdasági Mikszáth-kultusz rövid fellobbanása (1909-1910)

Az országos Mikszáth-jubileum nyomán, 1909-ben szervezték meg, kor
társ kultuszteremtő gesztusként, a „nemzeti” illetve „országos” ünneplésben 
való részvétel reprezentálásaként a vajdasági Mikszáth-ünnepségeket. Ezek 
teremtették meg a patetikus felstilizáltság retorikáját, a jellegzetes kultikus 
beszédmódot Mikszáth írói érdemeinek és művének méltatásában. A beintés 
ezúttal is (akárcsak korábban Jókai Mór esetében) Budapestről indult 1909 
szeptemberében, amikor a Mikszáth-jubileum bizottsága lelkes felhívást inté
zett az író tisztelőihez.1226 E felhívás már nemzeti attribútumokkal ruházza fel 
Mikszáthot, nemzeti íróként szól róla, a nemzet nagyságának reprezentánsa
ként mutatja őt fel gondterhelt időben: „Irodalmunknak ez az örömünnepe 
közéletünknek hányatott napjaiban virradt reánk, mikor sokszoros buzgó- 
sággal kell ápolnunk a hitet nemzetünk szellemi erejében. Ennek a szellemi

1222 Praznovszky Mihály: Egy kultikus irodalmi emlékjel létrehozása. Mikszáth emléktábla 
Rogaska Slatinán (Rohicson) =  IrodalomismereL 2011/3, 89.

1223 Mikszáth Kálmánná: Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései. Az előszót írta és az 
irodalomjegyzéket összeállította Praznovszky Mihály. Sajtó alá rendezte és az utószót írta 
Tabák András. Mikszáth Kiadó, Horpács, 2002, 266.

1224 Praznovszky Mihály: Egy kultikus irodalmi emlékjel létrehozása. Mikszáth emléktábla 
Rogaska Slatinán (Rohicson) =  Irodalomismeret, 2011/3, 89.

1225 Mikszáth Kálmán levelezése, é. n., 367. sz. ív. Forrás: http://www.mek.iif.hu/porta/ 
szint/human/szepirod/magyar/mikszath/levelek/html/index.htm (2016. 02. 23.)

1226 Fábri Anna: Felhívás Mikszáth Kálmán tisztelőihez = Mikszáth Kálmán 1847-1910. 
Mikszáth Kiadó, Horpács, 1998.
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erőnek egyik legkiválóbb példája és legfényesebb képviselője Mikszáth [... ]. A 
mi nemzetünk lelkében, képzeletében és érzésében meleg és derűs, igazszavú 
és szeretetreméltó, hűséges és biztató: ott ragyog költészetében. [... ] E költé
szetnél mi sem tárja föl gazdagabban és elevenebben korunk magyar lelkét; 
mi sem erősíti jobban idehaza önmagunkban való méltó bizalmunkat; mi 
sem terjeszti messzebb idegenbe jogunkat a megbecsültetésre.

Köszönjük meg neki; köszönje meg egész nemzetünk. A mint teljes éle
tében azon dolgozott, hogy ez a föld a mi nemzetünké maradjon.”1227

E „nemzeti” felhívás országszerte pártfogásra talált. Mikszáth Kálmán
ná számol be arról, hogy 1910 elején „194 iskola készült tartani ünnepélyt a 
Mikszáth-jubileum1228 alkalmából, ezeket többnyire az év elejére tervezték, 
éppen úgy, mint az irodalmi társaságok és kultúregyesületek ünnepélyeit. 
[...] Az ünnepség rendezői a programokhoz rendesen külön meghívó- és 
üdvözlőlevelet is mellékeltek, de az uram gyengés egészségével kimentette 
magát. - Nem lehet - mondta szomorúan -, beteg ugyan nem vagyok, csak 
rendkívül fáradt.”1229

így maradt távol Mikszáth többek között a Bács-Bodrog Megyei Irodal
mi Társaság 1910. mácius 6-án, délután megtartott pazar zombori ünnep
ségéről is, amelynek szónokainál már világosan felismerhető volt a kultikus 
beszédmód.1230 Vértesi Károly elnök megnyitóbeszédét követően Dömötör 
Pál Mikszáth Kálmánnak című, (pályadíjat nyert) kultuszverse következett, 
amelyben a költő a többi között így zengedezett „a nemzet vigasztalójáról”:

„Palócz! Már negyven éve írsz te nekünk.
Diadalünnep érte, büszkeségünk!
Múló ez ünnep ragyogása bár.
De percek, órák ha el is sietnek,
Minden idő meghódol szellemednek;
Vonzó ez, mint az örök napsugár.
[...]
S ahogy szíved melengető hevével,
Naív képzelmed varázserejével,
Megraj zolád te a nép gyermekét:
Palóc-magyart, vagy tótot - annyi képben! -

1227 Fábri Anna: Felhívás Mikszáth Kálmán tisztelőihez =  Mikszáth Kálmán 1847-1910. 
Mikszáth Kiadó, Horpács, 1998,159.

1228 A Mikszáth-jubileum központi ünnepségét 1910. május 16-án rendezték meg Pesten, a 
Vigadó nagytermében az ország minden részéből összegyűlt ünneplő közönség részvételével.

1229 Mikszáth Kálmánné: Mikszáth Kálmánná visszaemlékezései. Az előszót írta és az 
irodalomjegyzéket összeállította Praznovszky Mihály. Sajtó alá rendezte és az utószót írta 
Tabák András. Mikszáth Kiadó, Horpács, 2002,271.

1230 A Bács Bodrog Megyei Irodalmi Társaság Évkönyve. Pataj Sándor szerk. Bittermann 
Nándor és fiai cég könyvnyomdája, Zombor, 1912,9.
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Komoly fiában és szerelmesében:
Magát a népet megszerettetéd.
[...]
Van-e ki jobban szólt saját korához?
Az érzéséhez, gondolkodásához?
S ki csüggedéstől jobban visszatart?
Ki jókedvünk rózsáit úgy fakassza?
Önnépünkért a keblünk úgy dagassza?
S derítse föl a búsuló magyart...
[...]
Oh, nagy palócunk! Oh, dicső palócunk!
Jutalmul néked vajon mit is hozzunk?
Virágok ezrét? Koszorúk ívét?
Méltóvá hozzád hogy legyen ez ünnep?
Elhozzuk még, elhozzuk a szivünket,
Az igaz, hálás magyarok szivét.

S diadalíved midőn körülálljuk,
Jó Istenünket és szellemed áldjuk,
Hogy téged Ő, - s te mit adtál nekünk:
Amit te adtál, lelkünk kincse abban, - 
S legyen a lélek gazdag a magyarban - 
És él, virágzik drága nemzetünk.1231

Hasonló elragadtatással és nem kevés kultikus retorikával szólt a továb
biakban Mikszáth nyelvművészetéről Trencsény Károly: „Előttünk Mikszáth 
írói művészete. Pompás keleti szőnyeg, a magyar föld, a magyar lélek virágai
val kihímezve. Egészséges fantázia, magyar lélek megfigyelése, jóízű, sok
szor pajzán humor; igaz magyar poézis... A nyelv ősi formái, üde zamatja, 
fönséges plasztikája, a szófűzés andalító muzsikája, a tőrülmetszett cirádák, 
ékességek - miket amott hiába keresünk - mind-mind hamisítatlan épség
ben pompáznak az ő műveiben. Mikszáth nyelve nem pusztán magyar szók 
összefűzése, hanem magyar érzés, magyar gondolkozás megszólaltatója.”1232 
Dr. Kohlmann Dezső Mikszáth írói művészetét méltatva emelte az írót kul
tikus magasságokba: „Ma munkásságának delelőjén egy ország, egy egész 
nemzet bámulatától környezve, nem érzi már annak az átoksúlynak a nyo
mását, mely nemzeti nagy lelki héroszainknak majdnem kivétel nélkül osz
tályrészül jutott. [... ] Most ünnepeljük negyven éves írói jubileumát annak,

1231 Dömötör Pál: Mikszáth Kálmánnak =  A Bács Bodrog Megyei Irodalmi Társaság 
Évkönyve. Pataj Sándor szerk. Bittermann Nándor és fiai cég könyvnyomdája, Zombor, 
1912,14-16.

1232 A Bács Bodrog Megyei Irodalmi Társaság Évkönyve, szerk.: Pataj Sándor. Bittermann 
Nándor és fiai cég könyvnyomdája, Zombor, 1912, 24-25.
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kinek művészete ifjú, szíve egyre árad a legszebb érzelmektől és ereje még 
fokozódik. Lelke tartalma még egyre pazar termékenységgel ömlik alkotá
sokban. [...] Géniusza felöleli mindazt, ami irányában közönsége érdeklő
dését felkelti. Ez a kölcsönhatás, író és kor között biztosítja azt a nagy szere- 
tetet és benső megértést, mely kevés művésznek jutott oly mértékben, mint 
éppen Mikszáthnak. Ez a benső megértés indítja bámuló tiszteletre híveit és 
teremti meg a nemzeti együttérzést, mely a jubiláns írót a megértő szeretet 
annyi kitüntető jeleivel veszi körül. [...] Költői eszmények változhatnak, új 
irányok tűnhetnek fel, de Jókai fényes fantáziája mellett a magyar nemzet szí
vében örökké élnek majdan Mikszáth egyéniségének markáns alkotásai.”1233

Mikszáth Kálmán negyven éves írói jubileumát nemcsak Zomborban, 
hanem Vajdaság-szerte ünnepelték: iskolákban, művelődési egyesületek
ben, olvasókörökben. Ezzel is bizonyítva azt, hogy részt vállalnak az orszá
gos, nemzeti ünneplésben. A korabeli napisajtó tanúsága szerint sok intéz
mény és testület tett eleget annak a felhívásnak is, hogy fizessen elő Mikszáth 
egybegyűjtött munkáinak sorozatára.1234 A kultuszteremtő gesztusok közül 
figyelmet érdemel az is, hogy egyes városok utcát neveztek el róla.1235 Vége
zetül, miután Mikszáth halála (1910. május 28.) alig tizenkét nappal negyven 
éves írói jubileumának központi, pesti megünneplése után következett be, 
szinte még alig szűnt meg a munkásságát éltető írások áradata a vajdasági 
sajtóban, halálhíre ismét (ezúttal, úgy tűnik utoljára) visszahozta a kultikus 
retorikát.1236 Kultuszának vajdasági kilombosodását a rákövetkező években 
az első világháború kitörése gátolta meg.

Kultuszteremtési kísérlet kisebbségi létben (1924-1930)

A rövid ideig fellángolt s az első világháború miatt kibontakozni nem tudó 
vajdasági Mikszáth-kultuszt már csak néhány évvel Trianon (1920) után, 
kisebbségi sorsból próbálta ébresztgetni a vajdasági magyarság - nem nagy 
sikerrel. Pedig egy nagy magyar irodalmi kultusz „feltámasztása” és éltetése 
fontos szellemi fogódzót jelentett volna a kiábrándultság és a kilátástalanság 
közepette; a nemzet nagyságának felmutatását a kisebbségi sorsba jutott és 
nemzeti identitásában is elbizonytalanodni látszó vajdasági magyarságnak.

1233 Kohlmann Dezső: Mikszáth írói művészete = A Zombori M. Kir. Áll Főgimnázium 
XXXVIII. Értesítője. Összeállította Rittinger Antal igazgató. Bittermann Nándor és fia 
könyv- és kőnyomdája, Zombor, 1910, 3-14.

1234 Például 1909 októberében Torontál megye a létesítendő megyei közkönyvtár részére 
megrendelte Mikszáth műveinek egy példányát. -  Anonim: Mikszáth jubileuma és Torontál 
megye = Torontál, 1909. okt. 9.

1235 Nagybecskerek nem sokkal Mikszáth halála előtt indította be az eljárást, hogy 
a megyeház mögötti Űri utca nevét Mikszáth utcára változtassák -  Anonim: Mikszáth 
Kálmán utca Nagybecskereken = Torontál, 1910. máj. 20.

1236 A nagybecskereki Torontál úgy fogalmazott, hogy „a most élt magyar írók legnagyobbja” 
távozott az élők sorából -  Anonim: Mikszáth Kálmán meghalt =  Torontál, 1910. máj. 28.
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Ehhez akkor jöttek létre a feltételek, amikor 1924-ben véletlenül kiderült: 
Mikszáthnak rohicsi, azaz Rogaska Slatina-i (egykor emléktáblával jelölt)1237 
tölgye, fontos irodalmi emlékhelyként immár - földrajzilag és szellemileg is - 
a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz (azaz utóbb a Jugoszláv Királysághoz) 
tartozik. Ezt a váratlan, de fontos felismerést a szabadkai Bácsmegyei Napló1238 
újságírója, Vidor Imre tette 1924 nyarán, aki azonnal Rogaska Slatina-i láto
gatását követően felismerte a kultuszépítés kínálkozó lehetőségét, és lelkes 
cikkben számolt be a tapasztaltakról.1239 Ez az írás azután ismét elindította a 
(másfél évtizeddel korábban megtorpant) Mikszáth-kultusz továbbgondo
lásának, továbbépítésének ötletét.

Vidor meglelte Mikszáth tölgyét, és nyomába eredt (az akkor még élő) 
Rogaska Slatina-i emlékeinek is, de a táblácskát már nem találta a helyén. 
A fontos emlékhelyet - Mikszáth egykori kedvenc pihenőhelyét -, a fürdő 
személyzetének segítségével tudta azonosítani.1240 Hogy pontosan hol is állt 
a terebélyes Mikszáth-fa? „A domboldalon a Zagrebacski Dóm előtt. Sűrű 
lombja kékes árnyékfoltokkal mintázza a napsütésben smaragdos fényben 
csillogó pázsitot. Egyedül áll, kissé félrevonulva a fürdő főterétől, ahol zene 
mellett zajos az élet, mint valami arisztokrata, aki nem szeret a tömeg közé 
elegyedni és magasabbról nézi a dolgokat, ahogy az egy derűs öreg bölcshöz 
illik. Mikszáth tölgyének hívták ezt a fát. Emléktábla is volt rajta valamikor: 
»Mikszáth Eiche«. Akkor még pad volt a törzse körül. Most már a pad is, a 
tábla is eltűnt. Csak egy törött kőasztal fele restelkedik a tölgy alatt. [...] A 
gyűlölködés pusztító lángjaiban aztán elhamvadt a régi emléktábla is. Név
telen-árva lett a tölgy.”1241

Az időközben eltelt másfél évtized a fürdőben nem mosta el teljesen a 
nagy palóc emlékét. Vidor írja, hogy „még vannak, akik tudnak róla. [... ] A 
fürdő régi személyzete közül sok még emlékszik a Her von Mikszáth-ra, aki 
egyik híressége volt a régi Rohitsch-Sauerbrunnak. Lomhán elterülve öblös 
karosszékében, vagy a pádon ülve családja körében itt mulattatta, gyakori 
rágyújtással szaporán szivarozva, figyelmes társaságát - politikusokat, író

1237 A valószínűleg 1909 tavaszán felállított „Mikszáth Eiche” feliratú tábla az első 
világháború idején tűnt el. Vidor Imre 1924 nyarán már nem találta ott.

1238 Nem lehet véletlen a szabadkaiak odafigyelése Mikszáthra, hiszen 1880-ban Szabad
kán is járt, élményeit erről pedig a Szegedi Naplóban írta meg. - Mikszáth Kálmán: Szabad
kán. = Bácsország, 1995. szept. 7. 13.

1239 Vidor Imre: Mikszáth fája Jugoszláviában =  Bácsmegyei Napló, 1924. aug. 3.
1240 Praznovszky Mihály írja, hogy a 2011. évi Rogaska Slatina-i emléktábla-állításnál már 

sehogyan sem tudták meglelni a Mikszáth-tölgyet: „Valóban volt ilyen fa s tábla, fotográfia 
is van róla, de annyira rossz a kópia, hogy nem lehet beazonosítani a pontos helyét” -  
Praznovszky Mihály: Egy kultikus irodalmi emlékjel létrehozása. Mikszáth emléktábla Rogaska 
Slatinán (Rohicson). =  Irodalomismeret, 2011/3 -  Nyilván nem volt számukra ismeretes 
Vidor Imre erről szóló cikke, amely viszonylag pontos leírást ad a tölgy elhelyezkedéséről.

1241 Vidor Imre: Mikszáth fája Jugoszláviában =  Bácsmegyei Napló, 1924. aug. 23.
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kát, kedves embereit - vidám anekdotáival, nagy elméje játékosan csillogó 
gyöngyszemeivel. Vagy félig hunyt szempillákkal álmodozott.”1242

Ottlétekor a szabadkai lap újságírója megbeszéléseket is folytatott a Rogaska 
Slatina-i fürdő igazgatójával a tábla visszahelyezéséről. „Beszélgetvén erről, 
a fürdő agilis igazgatója, Sierr dr., nagy megértéssel úgy nyilatkozott, hogy a 
legnagyobb készséggel hajlandó a Mikszáth emlékét megörökítő táblát régi 
helyén elhelyezni. Alkalmas módról és formáról kellene tehát csak gondos
kodni, hogy a Mikszáth fája újból feltámadjon.”1243

Hazatérte után, 1924 augusztusának végén a Mikszáth fája Jugoszláviában 
című terjedelmes cikkével az ügynek a vajdasági/jugoszláviai magyarságot 
próbálta megnyerni.1244 „Nekünk jugoszláviai magyaroknak volna kulturális 
kötelességünk az elárvult tölgyfa régi hírét-nevét feltámasztani. Tartozunk 
ezzel magunknak, hogy ezen a módon is áldozzunk az író emlékének, aki 
teremtő zsenijével túlnőtt a szűk magyar határon és világszerte dicsőséget 
szerzett a magyar irodalomnak, a magyar kutúrának. [...] A magyarságot 
összefoglaló kulturális intézmény hiányában ma a Bácsmegyei Napló a jugo
szláviai magyar kutúrának a leghivatottabb képviselője. Ennek a hivatásának 
felelne meg, ha ezt a szép ügyet is magáévá tenné. Szép lenne, ha a jövő für
dőszezonban már ott ékeskednék a régi tölgyfán a régi név: Mikszáth neve. 
És ez a tábla nem is csak emlékezés volna a múltunkra, hanem kőbe vésett 
biztatás - okmány -, hogy a megértő emberek egymásra találnak a gyűlölet 
sivatagjában is a kultúra békés oázisán.”1245

1924-ben rendkívül fontos volt a kisebbségi sorsba jutott vajdasági/jugo
szláviai magyarságnak a Mikszáth-emlékhely visszaállítása és megőrzése, 
ennek nyomán pedig „kőbe vésett biztatásként” Mikszáth írói nagyságá
nak felmutatása, végső soron kultuszának feltámasztása és ápolása. Ez lehe
tett volna - a szorongatottság közepette - a nemzethez való tartozás fontos 
manifesztálása.

Vidor kezdeményezése nyomán el is indult a Mikszáth-tábla visszaállítá
sának az akciója, amelyet valamikor 1924 és 1930 között sikerült is kivitelez
ni.1246 Ugyanis 1930 őszén már erről számol be a nagybecskereki1247 Híradó 
újságírója, Kelemen János a Rogaska Slatinán tett látogatását követően. „A 
hatalmas tölgy túlélte Mikszáthot, bár a sors véletlenje - vagy a természet kiis
merhetetlen szeszélye okozza - 1910 óta, hogy a nagy palóc kezéből a kaszás

1242 Uo.
1243 Uo.
1244 Uo.
1245 Uo.
1246 Ez volt sorrendben a második táblaállítás.
1247 Mikszáth 1894-ben felolvasóestet tartott Nagybecskereken, emlékét ott később 

is ápolták, így a becskereki lap e híradását sem tekinthetjük puszta véletlennek. Németh 
Ferenc: Mikszáth és a bánátiak =  Híd, 1997/7-8., 554-555; Németh Ferenc: Mikszáth Kálmán 
és Nagybecskerek = Tanulmányok 38., 2005, 175-182.
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kiütötte a tollat, csendes halódásnak indult és alsóbb ágai élettelenül, kopa
szon nyúlnak alá, de az élet mégis csak visszatér Mikszáth élő emlékszobrá
ra, tavasszal kizöldülnek illatos levelei, hogy ősszel zizegő selyemtakaróval 
vonják be a helyet, ahol Mikszáth képzeletének színes szárnyai keltek útra.

- A pad már nincs meg, mondják a fürdőigazgatóság irodájában - ahol 
a »Herr Mikszáth« üldögélt. Évekkel ezelőtt kicseréltük a padokat újakkal, 
de a fa még mindig hirdeti a mi hálás, nagynevű »Kurgast«-unk emlékét.

Az ablakhoz vezetnek, ahonnan pompásan látni a tölgyet, hatalmas koro
nája alá mutatnak: Mikszáth hrast. Mikszáth tölgye - hirdeti a szerény kis 
tábla.”1248

A fürdőben időzve Kelemen János is Mikszáth-emlékek után kutatott. 
A Flóra magazin kölcsönkönyvtárában fellelte Mikszáth Tót atyafiak című 
kötetét, a továbbiakban pedig azt vette számba, hogy mi mindent alkotott 
itt a nagy palóc. „Számos regényalakja itt született meg, a rogaska szlatinai 
dombok fenyvesei és tölgyesei között. [...] Mikszáth hosszú éveken keresz
tül ide járt megpihenni a zajos politikai élet és élénk irodalmi tevékenysége 
pihenő óráiban, egyik-másik elbeszélését itt írta és itt alakultak ki páratlan 
képzelő tehetségében, élénk megfigyelőképességével megrögzített alakjai. 
[...] Elbájoló meséinek, pompásan megrajzolt alakjainak itt adtak végső 
formát a Donát-hegy tisztásai, sűrű erdőrengetegjei és magányos sétányai. 
Itt bolyongott naphosszat, különösen az esti órákban, amikor a nap arany
koronája lehullott a Triglav mögé és eltévedt fénycsávái vörösre festették a 
fenyvesek alját.

Ide jött Rogaska Szlatinára nagy fájdalmával a szivében és itt alkotta meg 
vérző lelkében »A ló, a bárányka és a nyúl« című elbeszélésének alakjait és 
ezzel múlhatatlan emléket állított nemcsak korán elvesztett fiának, hanem 
a szülői szíven ütött mélységes, beheggedhetetlen sebnek is örökéletű szob
rásza lett.”1249

Mindennek ellenére, Mikszáth vajdasági kultuszát a két háború közötti 
időszakban már nem lehetett feltámasztani.

Emlékhely megváltozott földrajzi közegben (2011)

Évtizedek múltak el, s az egykori Jugoszlávia tagköztársaságai az 1990-es 
években kiváltak és önállósodtak. Szlovénia, azaz a Szlovén Köztársaság is 
1991 óta független állam. Kiválásával ismét távolabb került tőlünk az, ami 
évtizedekkel korábban még igen közelinek tűnt: a Rogaska Slatina-i Mik- 
száth-emlékhely. Sőt, még távolabbi lett, miután 2004-ben az Európai Unió 
tagja lett, illetve miután 2007-ben csatlakozott az eurózónához. Ám, úgy

1248 Kelemen János: Mikszáth tölgye. Emléktábla hirdeti Rogaska Szlatinán a nagy magyar 
elbeszélő emlékét = Híradó, 1930. szept. 4.

1249 Uo.
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tűnik, hogy éppen ezek a jelentős politikai átrendeződések ébresztgették 
ismét a szlovéniai Mikszáth-emléket, s adtak újabb lendületet felélesztésé
nek, lévén, hogy Magyarország is és Szlovénia is egy politikai szerveződésnek, 
az EU-nak lett a tagja. A két ország politikai és kommunikációs közelsége 
2011-ben kedvezett a Mikszáth-téma újragondolásának. Mint Praznovszky 
Mihály írja, „a korábban említett tölgyfa-jelölés adta az ötletet, hogy miként 
Gleichenbergben, itt is [Rogaska Slatinán] a fűbe, a parkba tegyünk egy 
Mikszáth-táblát”.1250 Korábban, pontosabban 2000-ben már volt egy illegá
lis táblaállítás (ez volt sorrendben a harmadik Mikszáth-tábla), amely azóta 
„már régen eltűnt valahol”.1251 Végül széles körű összefogással 2011 áprilisá
ban ez sikerült is.1252 A Rogaska Slatina-i illetékesek úgy döntöttek, hogy „a 
központban lévő Pegazus szobor körül, a térbe süllyesztve egy olyan emlék
jel parkot állítanak, ahol azoknak lesznek az emléktáblái, akik a városhoz 
valamilyen módon kötődtek”.1253 Az első táblát itt éppen Mikszáth kapta, ez 
volt sorrendben a negyedik Rogaska Slatina-i táblája. Avatására 2011. ápri
lis 19-én került sor, s a márványtáblán az alábbi kétnyelvű (magyar és szlo
vén) szöveg olvasható:

„Mikszáth Kálmán 
1847-1910
A halhatatlan magyar 
író élete alkonyán e 
fürdőhelyen kereste 
a gyógyulást.
Emlékezetül olvasói és tisztelői
2011”1254

Immár végérvényesen jelölt tehát az a kultikus hely, amely Szlovéniában 
Mikszáth emlékét ébresztgeti, arra járó magyar olvasói és a fürdő illetéke
seinek nem kis büszkeségére.

(2013)

1250 Praznovszky Mihály: Egy kultikus irodalmi emlékjel létrehozása. Mikszáth emléktábla 
Rogaska Slatinán (Rohicson) = Irodalomismeret, 2011/3, 90.

1251 Uo. 91
1252 Tanulmányában Praznovszky Mihály a táblaállítás részletes történetét is feldolgozta.
1253 Praznovszky Mihály: Egy kultikus irodalmi emlékjel létrehozása. Mikszáth emléktábla 

Rogaska Slatinán (Rohicson) = Irodalomismeret, 2011/3,91.
1254 Uo.
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UTÓSZÓ 

TÜKÖR, 60

Németh Ferenc egyetemi oktató és művelődéstörténész írók és kötődések 
című kötete születésnapi kötet, a kötetkompozíció is sejteti az összefoglalás 
igényét. A négy fejezetre osztott könyv olyan kutatási területeket különít el 
(és kapcsol össze), amelyekkel a szerző az utóbbi években foglalkozott. A 
Németh-opus bűvös kulcsszava Bánát, a tanulmányok többsége a bánáti/ 
bánsági/torontáli hagyományt közelíti meg, olyan szerzőket és alkotásokat, 
illetve olyan láncszemeket vizsgál, amelyek kevésbé ismertek vagy teljesen 
ismeretlenek a vajdasági befogadó számára. A kötet utolsó fejezete a lokális 
kultuszteremtés mozzanataival és a kultuszretorikával foglalkozik, amelynek 
2014-ben egy teljes könyvet szentelt a szerző.

Németh Ferenc szenvedélyes, módszeres kutató, Bánát „felfedezője”, aki 
szívesen tartózkodik levéltárakban és könyvtárakban, aki hosszasan böngé
szi a régi sajtótermékeket, bibliográfiai adatokat, lokális dokumentumokat, 
levelezéseket, különösképpen a múlandó, nehezen megleshető műhelytit
kokat. Születésnapi kötetének kompozíciója a lépésről lépésre kutatói elvet, 
valamint a gyűjtőtevékenységet nyomatékosítja. Eleinte a kronológiai sor
rend érvényesül, végül a kultuszteremtés változatainak feltárása következik.

A második fejezet abban különül el a többitől, hogy egy konkrét szerző 
nevét emeli ki, Kosztolányiét. Irodalomtörténeti szempontból értékes ada
lék lehet az ismeretlen közlések felfedése, a bánáti megjelenések feltérképe
zése. Külön említést érdemel Az „alkalmatlan'Kosztolányi című tanulmány, 
amely irodalom- és kultúrpolitikai kérdéseket vet fel az íróval és a könyvki
adással kapcsolatban. A második világháború idején és a huszadik század 
ötvenes éveiben megnyilvánult elszigetelődésre, a központosított irodalom
szemléletre, illetve Kosztolányi mellőzésének okaira, a regionális referenciák 
rendszerére fókuszál, miközben a zárlat Kosztolányi tág, európai szemléle
tét, művészi határátlépését hangsúlyozza. Ezek az ideológiai megfontolások 
a későbbi szabadkai helyi kultuszteremtés és kutatás, valamint Kosztolányi 
mai megítélése szemszögéből is diskurzív kérdések.
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A bókái származású szerző érdeklődésének középpontjában a mikro történet, 
a „tapasztalati tér”, a „vonzástér” és a tényrekonstrukció szempontja áll. Kuta
tásai során a térségi örökség és irodalmi emlékezet mára kiható jelenségeire, 
valamint a kultúraközi interakcióra összpontosít. Jelenlegi kötete irodalom 
és kultúra erőteljes összefonódását bizonyítja, a tanulmányok többsége a 
referenciális olvasás lehetőségének problémáját (is) tudatosítja az olvasóban. 
Németh Ferenc sajtótörténeti vonzalma és a polgári szokáskultúra feltárásá
nak igénye szintén előtérbe kerül, a kutató szívesen szegődik ismeretlen köz
lések és alkotói találkozások nyomába. A kötet olvasója felfedezheti azokat a 
neveket, amelyek eddig sem hiányoztak Németh Ferenc kutatásaiból, példa
ként Todor Manojlovic, Gozsdu Elek vagy Mikszáth Kálmán neve emelhető 
ki. Tarkó János regényének (Amíg a nagy vihar tombolt..., Nagybecskerek, 
1919) irodalmi kuriózumként való (újra)felfedezése, valamint Farkas Geiza 
szövegeinek és életrajzi elemeinek vizsgálata, szociológiai és pszichológiai 
határmezsgyéinek, azaz „démonainak” feltárásai szintén figyelmet érdemel
nek. Kiemelkedő része a kötetnek Csuka Zoltán és Todor Manojlovic levél
váltásának közzététele (A centrifugális táncos vonzáskörében), levelezésük
ben számos hasonló irodalmi törekvés vagy gondolat sejlik fel. Emberi és 
művészi érzékenységük a személyes emlékek révén jut kifejezésre, főként a 
PEN-Kongresszus idején megvalósult éjszakai dubrovniki séta emléke vált 
maradandó élménnyé számukra.

A cikkek és szépirodalmi szövegek interpretációja a nyitás felé irányul, 
Németh Ferenc kötete a nyitás esélyének diskurzusát helyezi előtérbe, a 
peremvidéki lét látószögéből ugyanis a kimenet, a kilépés lehetősége, a nyi
tottság realizálásának esélye izgatja a kutatót. A tanulmányok kritikus szem
mel nyitnak a kritika felé, a recepciók párbeszéde problematizálódik, elődök 
és utódok összeszövődése és temporális mozgása, egy-egy irodalomtörténeti 
adat korrigálása pedig mindvégig nyomon követhető.

A szerző egyetemi oktatóként, művelődéstörténészként a távlatos tovább
lépés jegyében állította össze születésének kerek fordulójára megjelenő vál
tozatos kötetét. Ritkán állapítható meg egy tanulmánykötetről, hogy követ
kezetes, céltudatos kutatási folyamat eredménye, ebben az esetben viszont ez 
leszögezhető. Németh Ferenc folyamatos kutatómunkája a jövőben is folyta
tódik, a most kézbe vehető kiadvány pedig további vizsgálatok forrásaként 
és az egyetemi hallgatók tankönyveként áll rendelkezésünkre.

Hózsa Éva
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SZERZŐI JEGYZET

A kötetben közölt tanulmányok első közlései:

I.
Mikszáth Kálmán és Nagybecskerek = Tanulmányok, 2005/38., 175-185.; 

Gozsdu Elek Bánátban = Hungarológiai Közlemények, 2007/1. sz., 65-90.; 
Gozsdu Elek Anna-leveleiről = Hungarológiai Közlemények, 2008/ 3., 144- 
148.; Két Madách-kutató Bánátban (Morvay Győző [1863-1938] és Marton 
Andor [1866-1943] munkásságáról) = Létünk, 2014/1., 28-40.; Gozsdu Elek 
Bánátban = Hungarológiai Közlemények, 2007/1. sz., 65-90.; „Aki beleál
modta magát a valóságba”. Papp Dániel (1868-1900) = Takács Zoltán-Ricz 
András (szerk.): Regionális kaleidoszkóp. RTT, Szabadka, 2014, 307-314.; 
Bács-Bodrog Megyei Irodalmi Társaság a polgári szokáskultúra és a perem
vidéki lét szorításában = Hungarológiai Közlemények, 2015/2. sz., 105-118.

II.
Ismeretlen Kosztolányi-közlések nyomában = Híd, 2012/3., 84-92.; „Csak 

egy hangot akarok megütni, hogy tovább rezegjen önökben...” Kosztolányi 
Dezső Nagybecskereken, 1911-ben = Híd, 2009/7., 73-83.; Tódor utca 6. 
= Híd, 2008/6., 57-61.; Az „alkalmatlan” Kosztolányi. Kosztolányi Dezső 
az Ifjúsá^ozii (1945-1964) = Tanulmányok, 2015/1., 39-48.

III.
A nagy háború (ismeretlen) regénye. Tarkó János: Amiga nagy vihar tom

bolt... Nagybecskerek, 1919 = Tanulmányok, 2014/1., 101-108.; „Démo
nok közt”. Farkas Geiza (1874-1942) társadalom-lélektani vizsgálódásairól 
= Egyén és közösség. Tanulmányok. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 
Zenta, 2012,27-42.; A centrifugális táncos vonzáskörében. Csuka Zoltán és 
Todor Manojlovic barátságáról = Híd, 2011/10., 77-96.; Kassák Lajos szerb 
barátja: Todor Manojlovic = Hungarológia Közlemények, 2014/3., 71-83.; 
Babits Mihály szerb barátja: Todor Manojlovic = Danubius Noster, 2014/1— 
2., 25-32.; A melencei kaputól a Tükörig. Majtényi Mihály nagybecskereki 
éveiről, indíttatásáról = Híd, 2011/7., 59-72.; Irodalom (a) Tükörben = Csá-
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nyi Erzsébet (szerk.): Tükör. konTEXTUS Könyvek 8. Bölcsészettudományi 
Kar -  Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2014, 165- 183.; 
Fejtő Ferenc a Vajdaságban = Hungarológiai Közlemények, 2005/3., 96- 105.

IV.
Az irodalmi kultuszok regionális és lokális változatai. Arany János, Jókai 

Mór és Petőfi Sándor kultusza a Vajdaságban = Tanulmányok, 2012/45., 
95- 105.; A vajdasági Petőfi-kultusz megalapozói: Jámbor Pál és Lauka Gusz
táv = Évkönyv. Tanulmánygyűjtemény. Magyar Tanítóképző Kar, Szabad
ka, 2012/ 1., 77- 88.; A Mikszáth-kultusz emlékhelyei(i) Rogaska Slatinán = 
Tanulmányok, 2013/ 1., 30- 47.
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A MAGYAR TANNYELVŰ 
TANÍTÓKÉPZŐ KAR EDDIG 
MEGJELENT KIADVÁNYAI





Kiadványaink
2006

Évkönyv 2006 (1): Tanulmánygyűjtemény / szerk. Káich 
Katalin, Czékus Géza. Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2006; 254 p.

ISBN/ISSN:
1452-8118

UDK/ETO:
37(58)

2007

Évkönyv 2007 (2): Tanulmánygyűjtemény / szerk. Káich 
Katalin, Czékus Géza. Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2007; 254 p.

ISBN/ISSN:
1452-8118

UDK/ETO:
37(58)

2008

A tanítóképzés egykor és ma: 1. Nemzetközi tudományos 
konferencián elhangzott munkák gyűjteménye / szerk. 
Káich Katalin, Czékus Géza. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2008; - p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-01-4

UDK/ETO:
371.13(082)

G. Molnár Irén: Oktatásunk látlelete: oktatásszociológiai 
olvasmány. Újvidék: Fórum, Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2008; 176 p.

ISBN/ISSN:
978-86-323-0721-6

UDK/ETO:
316.74:37(075.8)
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Káich Katalin: Kivezetések: művelődéstörténeti 
tanulmányok. Újvidék: Fórum, Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2008; 112 p.

ISBN/ISSN:
978-86-323-0726-1

UDK/ETO:
930 .85(=511.141 )(497 .113)(075.8)

Szakadás(köz)vetítések: irodalom és medialitás : 
szöveggyűjtemény 1. / szerk. Hózsa Éva, Samu János 
Vilmos. Újvidék: Fórum, Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2008; 248 p.

ISBN/ISSN:
978-86-323-0715-5

UDK/ETO:
82:316.774(082)
821.511.141.09(082)

Lepes Josip: Fejezetek a testkultúra történetéből. Újvidék: 
Fórum, Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 
2008; 163 p.

ISBN/ISSN:
978-86-323-0717-9

UDK/ETO:
796(091)(075.8)

Czékus Géza: Biológiai gyakorlatok: [praktikum 1]. 
Újvidék: Fórum, Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2008; 303 p.

ISBN/ISSN:
978-86-323-0724-7

UDK/ETO:
57(075.8)(076)
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Ivanovic Josip: A középiskolások vallásosságának 
modelljei. Újvidék: Fórum, Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2008; 202 p.

ISBN/ISSN:
978-86-323-0714-8

UDK/ETO:
316.74:2(075.8)
316.74-057.874:2(497.113)

Huszár Elvira: A Kodály-módszer alapjai. Újvidék: 
Fórum, Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 
2008; 152 p.

ISBN/ISSN:
978-86-323-0727-8

UDK/ETO:
78.071.1:929 Kodály Z. 
371.3: :78

Pintér János, Pintér Krekity Valéria: Matematika és játék. 
Újvidék: Fórum, Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2008; 132 p.

ISBN/ISSN:
978-86-323-0725-4

UDK/ETO:
371.3 ::511-028.31(075.8)
371.382-053.5(075.8)

2009

Mimics Zsuzsanna: Gyermekekről nevelőknek. Újvidék: 
Fórum, Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 
2009; 303 p.

ISBN/ISSN:
978-86-323-0742-1

UDK/ETO:
159.922.7(075.8)
37.015.3(075.8)
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Évkönyv 2008 (3): Tanulmánygyűjtemény / szerk. Bene 
Annamária. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Kar, Újvidék: Fórum, 2009; 269 p.

ISBN/ISSN:
1452-8118

UDK/ETO:
37(58)

A tanítóképzés jövőképe: 2. Nemzetközi tudományos 
konferencián elhangzott munkák gyűjteménye / szerk. 
Czékus Géza. Újvidék: Fórum, Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2009; 577 p.

ISBN/ISSN:
978-86-323-0756-8

UDK/ETO:
371.13(082)

Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az 
oktatásban 2.: A tehetséggondozástól az élethosszig tartó 
tanulásig / szerk. Bene Annamária. Újvidék: Fórum, 
Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2009; 294  
P-

AZ ÉLETHOSSZIG TAIT 
TAHULASK*

ISBN/ISSN:
978-86-323-0755-1

UDK/ETO:
159.928.23-053.5/.6(082) 
37.018.48(082)

Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az 
oktatásban 3.: Integrálás, felzárkóztatás, esélyegyenlőség/ 
szerk. Bene Annamária. Újvidék: Fórum, Szabadka: 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2009; 255 p.

ISBN/ISSN:
978-86-323-0749-0

UDK/ETO:
376.1 -056.26/.49(082)
37.013-056.26/.49(082)

INTEGRÁLÁS, 
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Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az 
oktatásban 1.: Általános kérdések -(anya)nyelvi oktatás / 
szerk. Bene Annamária. Újvidék: Fórum, Szabadka: 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2009; 261 p.

ISBN/ISSN:
978-86-323-0753-7

UDK/ETO:
81*242:371.3(082)
376.74-054.57(497.113)(082)
37.014.53-054.57(082)

2 0 1 0

Évkönyv 2009 (4): Tanulmánygyűjtemény / szerk. Bene 
Annamária. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Kar, 2010; 124p.

ISBN/ISSN:
1452-8118

UDK/ETO:
37(58)

AlTAOWOS KiftOCS«*- 
(ANYA)NmV? OKTATAl 4 «-«

m- u

Final program and abstracts: IV International Scientific 
Conference [with topic] "Modem Methodological 
Aspects" / szerk. Bene Annamária. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2010; 75 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-08-3

UDK/ETO:
37.02(048.3)
371.3(048.3)

Vajdasági magyar nyelvjárási olvasókönyv: egyetemi 
segédlet / szerk. Silling István. Újvidék: Fórum,
Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2010; 199 

P-

ISBN/ISSN:
978-86-323-0772-8

UDK/ETO:
811.511.141*282.4(497.113)(075)
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Korszerű módszertani kihívások: az Újvidéki Egyetem 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara IV. Nemzetközi 
tudományos konferenciájának előadásai / szerk. Bene 
Annamária. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Kar, 2010; p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-07-6

UDK/ETO:
371.3(082)
37.02(082)

Módszertani közlöny 2010(1): 1/1 / szerk. Káich Katalin, 
Takács Márta. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Kar, 2010; 155 p.

ISBN/ISSN:
2217-4540

UDK/ETO:
371.3

Pintér János, Pintér Krekity Valéria:
Matematikadidaktika. Újvidék: Fórum, Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2010; 150 p.

ISBN/ISSN:
978-86-323-0775-9

UDK/ETO:
371.3 ::5 1 (075.8)

Czékus Géza, Horák Rita: Biológia: tankönyv a 
tanítóképző kar hallgatói számára. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2010; - p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-06-9

UDK/ETO:
7(075.8)
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Ivanovic Josip: Az osztályozás művészete. Szabadka: 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2010; 304 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-10-6

UDK/ETO:
371.26(075.8)

Retorikai olvasókönyv: tankönyv és szöveggyűjtemény / 
szerk. Bene Annamária. Újvidék: Fórum, Szabadka: 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2010; 153 p.

ISBN/ISSN:
978-86-323-0766-7

UDK/ETO:
808.5(076)
821-5(082.2)

20 1 1

Évkönyv 2010 (5): Tanulmánygyűjtemény / szerk. Takács 
Márta. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 
2011; 191 p.

ISBN/ISSN:
1452-8118

UDK/ETO:
37(58)

G. Molnár Irén: Szociológiai jelenségvizsgálatok a 
Vajdaságban. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Kar, 2011; 176 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-13-7

UDK/ETO:
323 .1(=511.141)(497.113)
314.7(=511.141)(497.113)
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A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban - 1. kötet: 
Nyelvi jelenségek / szerk. Bene Annamária. Szabadka: 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2011; 133 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-14-4

UDK/ETO:
811.511.141 '27(497.113)(082)

A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban: 1. kötet: 
Nyelvi jelenségek: programfüzet és rezümékötet / szerk. 
Bene Annamária. Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2011; 16 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-15-1

UDK/ETO:
811.511.141 '27(497.113)(048.3)

Évkönyv 2011 (6): Tanulmánygyűjtemény / szerk. 
Franciskovic Dragana , Flózsa Éva. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2011; 199 p.

ISBN/ISSN:
2217-8198

UDK/ETO:
37(58)

Czékus Géza: Kísérletek: óvodáskorú gyerekek és alsó 
tagozatos tanulók részére : módszertani kézikönyv óvó- és 
tanítóképző szakos egyetemi hallgatók számára.
Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2011; 159 
P-

ISBN/ISSN:
978-86-87095-11-3

UDK/ETO:
371.3::3/5(075.8)(076)



Samu János Vilmos: A médium eseménye: 
szövegmozg(at)ás. Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2011; 188 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-12-0

UDK/ETO:
821.511.141(497.11)-4

Final program and abstracts: V International Scientific 
Conference "The methodology of working with talented 
pupils" / szerk. Czékus Géza. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2011; 64 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-16-8

UDK/ETO:
37.025:159.928-057.874(048.3)

A tehetséges tanulókkal való munka módszertana: 
Tanulmánykötet a V. Nemzetközi Tudományos 
Konferencián elhangzott előadásokból / szerk. Bene 
Annamária. Újvidék: Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Kar, 2011; 629 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-17-5

UDK/ETO:
37.025:159.928-057.874(082)

2 0 1 2

Czékus Géza: Szabadka városközpontjának dendroflórája. 
Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2012; 295 
P-

ISBN/ISSN:
978-86-87095-27-4

UDK/ETO:
635.053/.055(497.113 Subotica)
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A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban - 2. kötet: 
Állandó és változó a nyelvben: programfüzet és 
rezümékötet / szerk. Bene Annamária. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2012; 24 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-21-2

UDK/ETO:
811.511.141 '27(497.113)(048.3)

Silling István: Nyugat-bácskai magyar nyelvatlasz. 
Újvidék: Fórum, Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2012; 322 p.

ISBN/ISSN:
978-86-323-0845-9

UDK/ETO:
811.511.141'282(497.113-15)

Final program and abstracts: 6th International Scientific 
Conference [with topic] "Book - communication - 
competence" / szerk. Czékus Géza. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2012; 95 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-19-9

UDK/ETO:
002(048.3)
316.77(048.3)
371.671(048.3)

Módszertani közlöny 2012 (2): II/1 / szerk. Takács Márta, 
Czékus Géza. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Kar, 2012; 124 p.

ISBN/ISSN:
2217-4540

UDK/ETO:
371.3
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Évkönyv 2012 (7): Tanulmánygyűjtemény / szerk. 
FranciSkovic Dragana , Hózsa Éva. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2012; 209 p.

ISBN/ISSN:
2217-8198

UDK/ETO:
37(58)

Könyv - kommunikáció - kompetencia: az Újvidéki 
Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara VI. 
Nemzetközi tudományos konferenciája előadásainak 
gyűjteménye / szerk. Czékus Géza. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2012; p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-20-5

UDK/ETO:
002(082)
655(082)

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Szabadka): Felvételi 
tájékoztató / szerk. Czékus Géza. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2012; - p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-18-2

UDK/ETO:
378.6:37(497.113 Subotica)(036)

A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban: 2. kötet: 
Állandó és változó a nyelvben / szerk. Bene Annamária. 
Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2012; 152 

P-

ISBN/ISSN:
978-86-87095-22-9

UDK/ETO:
811.511.141(497.113)(082)
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2013

Módszertani közlöny 2013 (3): M/l / szerk. Czékus Géza. 
Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013; 142 
P-

ISBN/ISSN:
2217-4540

UDK/ETO:
371.3

Huszár Elvira: A vezénylés technikája. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013; 153 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-34-2

UDK/ETO:
781.6(035)
781.6(075.8)

M - g sE —- ■-

Motiváció - figyelem - fegyelem: az Újvidéki Egyetem 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara VII. nemzetközi 
tudományos konferenciája előadásainak gyűjteménye / 
szerk. Czékus Géza. Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2013; p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-38-0

UDK/ETO:
159.947.5-057.874(082)
37.013.77(082)

A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban: 3. kötet A 
sokoldalú nyelv / szerk. Bene Annamária. Szabadka: 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013; 134 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-23-6

UDK/ETO:
811.511.141(497.113)(082)
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A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban - 3. kötet: A 
sokoldalú nyelv: programfüzet és rezümékötet / szerk. 
Bene Annamária. Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2013; 22 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-24-3

UDK/ETO:
811.511.141 '27(497.113)(048.3)

Námesztovszki Zsolt: Oktatásinformatika. Szabadka: 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013; 156 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-36-6

UDK/ETO:
004:37.01(075.8)
371.3:004(075.8)

C ^A TÁ SíN FO R M A TK A

Lepes Josip, Branko Krsmanovic , Halasi Szabolcs: Az 
óvodai testnevelés módszertana. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013; 143 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-35-9

AzövoDÁíiísmemis
MÓDSZERTANA

UDK/ETO:
371.3::796-053.4(075.8)
373.2.026:796(075.8)

m  s?

Final program and abstracts: 7th International Scientific 
Conference [with topic] "Motivation - attention - 
discipline" / szerk. Czékus Géza. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013; 96 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-37-3

UDK/ETO:
159.947.5-057.874(048.3)
37.013.77(048.3)
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Czékus Géza: Áldom még azt is, aki titeket ültetett - 
Szabadka városközpontjának fás szárú növényei =  
drvenaste biljke centra grada Subotice: kiállítási katalógus 
=  katalog izlozbe. Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2013; 32 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-29-8

UDK/ETO:
635.054/.055(497.113 Subotica)(083.824)

Lepe§ Josip, Halasi Szabolcs: A mozgásos játékok 
elméleti és gyakorlati alapjai. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013; 159 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-31-1

UDK/ETO:
71.382
796.1

A módszertan oktatásának hatékonysága a tanítók és 
óvodapedagógusok minőségesebb képzésében: 2. 
Nemzetközi Módszertani Konferencia tanulmánykötete / 
szerk. Lepe§ Josip. Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2013; - p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-41-0

UDK/ETO:
371.3(082)
371.13(082)

Évkönyv 2013 (8): Tanulmánygyűjtemény / szerk. 
FranciSkovic Dragana , Hózsa Éva. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013; 347 p.

ISBN/ISSN:
2217-8198

UDK/ETO:
37(58)
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Évkönyv 2014 (9): Tanulmánygyűjtemény / szerk. 
Franciskovic Dragana, Hózsa Éva, Samu János Vilmos. 
Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013; 287

ISBN/ISSN:
2217-8198

UDK/ETO:
37(58)

Lévk nyv̂

Czékus Géza, Major Lenke, Horák Rita: A környezetünk 
és a környezetismeret módszertana. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013; 190 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-33-5

UDK/ETO:
371.3::3/5(075.8)

Czékus Géza, Major Lenke, Horák Rita: A környezetünk 
és a környezetismeret módszertana. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013; 190 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-33-5

UDK/ETO:
371.3::3/5(075.8)

A kORNYEZETÜNK
B A tó íW K E Z E T B M B C r

Czékus Géza: A Szabadkai Egyházmegye templomi 
betlehemei. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Kar, 2013; 168 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-40-3

UDK/ETO:
272-526.63(497.113)
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Vukov Raffai Éva: A 7-14 évesek szóbeli 
kommunikációjának társadalmi és nyelvi tényezői. 
Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2013; 255 
P-

ISBN/ISSN:
978-86-87095-32-8

UDK/ETO:
811.511.141*276.3-053.5(497.113)

Gyakorlati képzés: tájékoztató : az alapképzésen lévő 
tanító és óvodapedagógus hallgatók számára / szerk. 
Czékus Géza. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Kar, 2013; - p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-39-7

UDK/ETO:
373.311.5(035)

2014

Czékus Géza: Közterületeink zöldfelülete az oktató
nevelő munka szolgálatában. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2014; 127 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-47-2

UDK/ETO:
371.38::3/5(035)

Módszertani közlöny 2014 (4): IV/1 / szerk. Czékus Géza, 
Major Lenke, Hózsa Éva. Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2014; 243 p.

ISBN/ISSN:
2217-4540

UDK/ETO:
371.3

• gittül
A 7-14 ÉVESEK S2Ö8EU 
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A módszertan oktatásának hatékonysága az 
óvodapedagógusok és osztálytanítók minőségesebb 
képzésében: 3. Nemzetközi Módszertani Konferencia 
tanulmánykötete / szerk. Czékus Géza, Major Lenke. 
Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2014; - p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-46-5

UDK/ETO:
371.3(082)
371.13(082)

Farkas Róbert: Vizuális vs. nemvizuális: tankönyv a 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar harmad- és 
negyedéves hallgatói számára. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2014; 103 p. NEMMZUÁU5

ISBN/ISSN:
978-86-87095-52-6

UDK/ETO:
371.68/.69:371.3(075.8)
371.68/.69-029:088(075.8)

—  .1

A szabadkai-horgosi mentorprogram tapasztalatai / szerk. 
LepeS Josip, Csapó Mónika. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2014; 263 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-48-9

UDK/ETO:
376.1-056.26/.49(497.113 Horgos)"2013/2014" 
37.013.75-056.26/.49(497.113 Horgos)"2013/2014"

W

A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban: 4. kötet: 
Nyelvi rétegződés és nyelvhasználat / szerk. Bene 
Annamária. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Kar, 2014; 142 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-25-0

UDK/ETO:
811.511.141(082)
821.511.141(497.11).09(082)
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A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban - 4. kötet: 
Nyelvi rétegződés és nyelvhasználat: programfüzet és 
rezümékötet / szerk. Bene Annamária. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2014; 22 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-26-7

UDK/ETO:
811.511.141(048.3)
821.511.141 (497.11 >.09(048.3)

1. IKT az oktatásban / szerk. Námesztovszki Zsolt, Vinkó 
Attila. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 
2014; 310 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-43-4

UDK/ETO:
37:004(082)

Németh Ferenc: Arany, Jókai és Petőfi kultusza a 
Vajdaságban. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Kar, 2014; 408 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-49-6

UDK/ETO:
821.511.141.09 Arany J.
821.511.141.09 Jókai M.
821.511.141.09 Petőfi S.

Régió és kultúra: tanulmányok / szerk. Németh Ferenc. 
Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2014; 160 

P-

ISBN/ISSN:
978-86-87095-44-1

UDK/ETO:
008-029:088(497.113)(082)
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A mese és kontextusai: 8. Nemzetközi tudományos 
konferencia tanulmánykötete / szerk. Beke Ottó, Hegedűs 
Katinka, Pintér Krekity Valéria. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2014; - p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-50-2

UDK/ETO:
821-343.09(082)

Final program and abstracts: 8th International Scientific 
Conference [with topic] "The tale and its contexts" / 
szerk. Raffai Judit. Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2014; 112 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-51-9

UDK/ETO:
821-343.09(048.3)

2 0 1 5

A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban: 5. kötet: 
Nyelvismeret és nyelvmüvészet / szerk. Bene Annamária. 
Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2015; 105 

P-

ISBN/ISSN:
978-86-87095-60-1

UDK/ETO:
811.511.141(497.113)(082)
821.511.141(497.11).09(082)

Évkönyv 2015 (10): Tanulmánygyűjtemény / szerk. Samu 
János Vilmos, Horák Rita. Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2015; 279 p.

ISBN/ISSN:
2217-8198

UDK/ETO:
37(58)
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2. IKT az oktatásban / szerk. Námesztovszki Zsolt, Vinkó 
Attila. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 
2015; 288 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-54-0

UDK/ETO:
37:004(082)

Módszertani közlöny 2015 (5): V/l / szerk. Czékus Géza. 
Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2015; 286  
P-

ISBN/ISSN:
2217-4540

UDK/ETO:
371.3

A magyar nyelv a többnyelvű Vajdaságban - 5. kötet: 
Nyelvismeret és nyelvművészet: programfüzet és 
rezümékötet / szerk. Bene Annamária. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2015; 22 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-59-5

UDK/ETO:
811.511.141(048.3)
821.511.141(497.11).09(048.3)

Final programme and abstracts: 9th International 
Scientific Conference "Curriculum Outcomes of 
Contemporary Education" / szerk. Ivanovic Josip, Pintér 
Krekity Valéria. Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2015; p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-58-8

UDK/ETO:
373.3:371.3(082)(048.3)
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Ivanovic Josip, Spanovic Svetlana, Gajic Olivera: Az 
önirányított tanulástól a kooperatív tanulásig az új 
médiakömyezetben. Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2015; 208 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-61-8

UDK/ETO:
378.147:004.738.5

xzcmmfáöu
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Németh Ferenc: Elfelejtett arcok, történetek, események: 
vajdasági művelődéstörténeti olvasóköny. Szabadka: 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2015; 224 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-56-4

ELFELEÍTETT ARCOK, 
TÜRTÉhOEK, ESEMÉNYEK

UDK/ETO:
930.85(497.113)" 17/19"

Huszár Elvira: Zeneelmélet, zenei alapismeretek: 
Tankönyv a tanítóképző karok, valamint a Zenekultúra 
tantárgy hallgatói számára. Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2015; 160 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-62-5

UDK/ETO:
371.3::78(075.8)

Czékus Géza: Biológiai gyakorlatok: [praktikum 1], 2\ 
tartalmában változatlan kiad.. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2015; 304 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-63-2

UDK/ETO:
57(075.8)(076)

ZBfaMÉfT,
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A korszerű oktatás és nevelés curriculumának kimenete: 
Tanulmánygyűjtemény: Az Újvidéki Egyetem szabadkai 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának 
9-ik nemzetközi tudományos konferenciája / szerk. 
Ivanovic Josip. Szabadka: Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, 2015; 355 p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-64-9

UDK/ETO:
371.13(082)

Silling István: Népnyelv és népélet: nyelvjárásainkról és 
vajdasági nyelvjáráskutatásunkról. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2015; 228 p.

■ »ntj
NÉPNYELV ÉS NÉPÉIiT

ISBN/ISSN:
978-86-87095-57-1

UDK/ETO:
811.511.141782.4(497.113)

2016

A módszertan oktatásának hatékonysága az 
óvodapedagógusok és osztálytanítók minőségesebb 
képzésében: 4. Nemzetközi Módszertani Konferencia 
tanulmánykötete / szerk. Czékus Géza. Szabadka: Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar, 2016; - p.

ISBN/ISSN:
978-86-87095-65-6

UDK/ETO:
371.3(082)
371.13(082)
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CIP - KaTanorM3aitwja y nyó/iwicaíjMjíi 
Bwó/iMOTeKa MaTHije c p n c K e , Hobm Cafl

821.511.141.09

NÉMETH, Ferenc, 1956-
Irók és kötődések: tanulmányok / Németh Ferenc. - Szabadka : Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar, 2016 (Szabadka : Grafoprodukt). - 264 str.: ilustr.; 23 cm

Tiraz 200. - Str. 235-236: Tükör, 60 / Hózsa Éva.

ISBN 978-86-87095-66-3
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