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TANULMÁNYOK  



Bori Imre 

TALLÓZÁS 

Szabó Dezső  
három nyilatkozata 

A két világháború közötti jugoszláviai magyar sajtóban jelent ős magyar 
irodalomtörténeti érték ű  anyag látott napvilágot, amelyet a magyar irodalom-
történetírás mindeddig nem kamatoztatott. 

Ebből a még fel nem tárt és nem értékelt anyagból emeltük ki Szabó Dezs ő  
három nyilatkozatát, amelyeknek nyomát nem találtuk Nagy Péter összefoglaló, 
Szabó Dezső  életével és művével tüzetesen foglalkozó,  monográfiájában 1  sem. 
Jelentőségük viszont van, minthogy részben meger ősítik a Szabó Dezső-kutatás 
eddigi eredményeit, részben árnyalják Szabó Dezs ő  életének egyik legnyugta-
lanabb, válságokkal és éles fordulatokkal teli  esztendejének  eddig kialakított 
képét. 

A nyilatkozatok a  Bácsmegyei  Napló 1925-8s és 1926-os évfolyamában  
jelentek  meg, tehát abban az id őben, amikor a magyar közvélemény figyelme 
ismét Szabó Dezső  felé fordult, minthogy szembehelyezkedett, csalódottan, azzal 
az ellenforradalmi rendszerrel, amely Az elsodort faluért ünnepelte, s melynek 
Szabó Dezs ő  az ideológusa akart lenni. Mindig is  prófétikus szerepre  vágyott, 
vezér akart lenni. 1913-1914-ben például a Nyugat ellenében szervezked ő  
fiatal é5 elégedetlen magyar irodalom vezére, miként azt a rövid élet ű  Május 
című  folyóiratban kifejtett munkássága is  bizonyítja2 .  1915-ben pedig Kassák 
Lajos folyóiratának, A Tett-nek, a „keresztapja", s egy pillanatban úgy látszott, 
Ő  lesz a magyar  avantgarde  központja, akit emberi  tempermentuma  is az exp-
resszivitást igenl ő  irodalom képviselőjévé avatott. 1919-ben Az elsodort falu 
eszméinek a lobogójával indult, és az ellenforradalom els ő  időszakának közvé-
leményében kétségtelenül jelentős szerepet kapott,  ám  csakhamar kiderült, hogy 
az ellenforradalmi rendszer és Szabó Dezs ő  nem egy nyelven beszélnek, aminek 
az lett a következménye, hogy Ismét magára maradt, konfliktusai, amelyeket 
heves vérmérséklet görögtüzeiben élt meg,  fokozatokan  a „hivatalos Magyar-
ország" ellen fordították. Ekkor fordult feléje ismét a haladó értelmiség fi-
gyelme is: a rendszert támadó Szabó Dezs ő  rokonszenvesebb volt, mint a hi-
vatalos próféta szerepében tetszelg ő . 

Ezzel az újra megcsillanó érdekl ődéssel magyarázhatjuk, hogy a  Bácsmegyei  
Napló szerkesztői nyomban Szabó Dezső  „nagy mutatványa" után kísérni kezdik 
az író útját, s annál inkább tehették, mert Szabó Dezs ő  hosszúra tervezett, de 
valójában rövid ideig tartó „száműzetéséből" hazatérve, Pesten meg sem állt, 
hanem csak vonatot váltott és utazott Szegedre, amelyet hazai emigrációjának  

5 



székhelyéül választott  -  közelről sem holmi szeszélyből csupán, s  rapszódikusai  
egy párizsi  pillanatában3 ,  hanem céltudatosan, egy nagy rendez ő  stratégiájával 
Szabó Dezsőnek Szegedre kellett utaznia, éppen hazatérése után, mert Ő  is  Sze 
gedről  akart indulni, mint az ellenforradalom, amellyel hadakozott, hogy  azutát  
a maga nagyságának és jelentőségének tudatában vonulhasson be Budapestre 
megszerezni az addig meg nem szerzett pozíciókat is. De az sem lesz véletlen 
hogy nem Pesten, hanem Budán üti fel f őhadiszállását, mégha az csak  Phila 
delphia-kávéháznak a Horváth-kertre néz ő  egyik ablaka  is.4  Mi sem  bizonyítj  
ezt jobban, mint az, hogy politikai párt alapításának a gondolatával játszik 
a Magyar Demokrácia Pártját akarja létrehozni. 

A  Bácsmegyei  Napló agilis szerkeszt ősége sietett a magyar szellemi  életnel  
errő l az érdekességéről a hírt adni. Az író 1925. március 4-én érkezett Szegedre 
március 22-én a lap már szegedi tudósítója tollából beszélgetést közöl Tíz perci 
Szabó Dezsőnél cím alatt. 

A beszélgetésb ől jellemzően domborodik ki Szabó Dezs ő  pózos és  megsér  
tettséget játszó egyénisége, az író-fejedelem g őgje, méginkább pedig szeszélye 
amely az ötleteket felkapja, megforgatja, s miután velük elkábította és  elkáp  
ráztatta látogatóit, el is ejti őket. Nyilatkozata ugyanakkor még a  Szegedn  
érkezés lendületét is tükrözi, Szabó Dezs ő  „nagy akarásairól" vall.  Egyszerr  
mutatja ebben a beszélgetésben mind nyárspolgári, mind a zsenit reveláló arcát 
A nyárspolgárit a „nyers szagú parasztgazda" pózával, a zseniét a „most mii 
dolgozik?" kérdésre adott válaszban. Szegeden adott  nyilatkozatai 5  legtöbbjéve  
megegyezik a  Bácsmegyei  Naplónak adott, de mert ugyanakkor egyik variáns 
is a Szabó Dezső  terveinek, figyelmet érdemel. A szövegben említett két  befe 
jezésre  váró regénye közül a Segítség! el is készül, a másik nyilván a  Megere  
az eső  lehetett6 ,  amely harmadik darabja lett volna nagy regény-trilógiájának 
mit Az elsodort faluval kezdett meg. A Kemény Zsigmondról, Pet őfirő l,  Adyró  
tervezett tanulmányok közül a Pet őfiről és Adyról szóló előadásként el is hang.  
zott Szegeden7 ,  a dráma válságáról szóló írása is alakot kapott és A  tragédi  
tragédiája cím alatt jelent meg 1927-ben,  Maupassant igért  portréja  viszon  
nem készült el soha. 

Szabó Dezső  előadásainak híre adhatta azután az ötletet, hogy meghívjál 
Szabadkára. „Ugyancsak a Hétf ői Rendkívüli  Ujságban,  az április 20-i  szám 
ban  látott napvilágot az a hír, hogy  Dettre  János, a Károlyi-rendszer alatt 
város kormánybiztos-főispánja, akkoriban a  Bácsmegyei  Napló szerkesztője,  iro 
dalmi  előadások megtartására hívta Szabó Dezs őt Szabadkára. E terv  azonbat  
megvalósíthatatlan maradt.  .  

Szabó Dezső  nem járt Szabadkán, a Napló azonban tovább kíséri Szab 
Dezső  útját.  Mesterházy  Ambrus, a lap egyik szerkeszt ője már Budán keresi fel 
s a Napló 1925. VI. 6-án közli beszélgetését az íróval, alig egy hónapra  Sze-
gedrő l  való távozása után.  

Mesterházy  Ambrus jó tollú újságíró volt, megbízhatóan tolmácsolta Szab 
Dezső  tirádáit, s érzékletesen rögzítette a Philadelphiában trónoló, közben  dik 
tátorságról  álmodó ember arcképét. Itt is tervez, miközben „irtózatos strapával' 
viseli el „a magyar fejvédelemnek nevezett svindli-szövetkezet erkölcsi ódiumát" 
Első  mondatai az „üldözötté" és kiközösítetté, a következ őkben azonban mái 
az írói pózba merevedő  Szabó Dezs ő  nyilatkozik Tenger és temető  című  készül('  
kötetéről, és ezzel kapcsolatban, a többi nyilatkozatával ellentétben, itt 14  ,máj  
megírt" elbeszélésér ől beszél, holott a megjelent kötetében csak hat novella  je 



lent meg, miként arra 1925. május 10-én kelt szerz ődésében kötelezte is magát°. 
Meglepő  lehet a számokkal ez a játék, minthogy nyilvánvalóan mikor a sza-
badkai újságíróval beszélgetett, a novelláskötetre a szerz ődés a zsebében volt. 
De közelről sem meglepő, hogy novelláinak árfolyamot akar biztosítani, s az 
sem, hogy tagadja író-voltát: jellegzetes gesztusai sorozatával akarja bámultatni 
magát beszélő  társával. Sejtelmes célzások (nyilvánvalóan a Segítség!-re utal, 
melyet „sistergő  bombának", „robbanó forradalomnak" szán) és nyers, provo-
káló kinyilatkoztatások váltják egymást - jól mutatva Szabó Dezs ő  viszonyu-
lásának valódi természetét kortársaihoz. Juhász Gyulát szeret ően és megbocsá-
tóan sajnálja, Móricz Zsigmondnak kétértelm ű  bókot dob, Herczeg Ferencet és 
Surányi Miklóst, a kurzus-embereket, szarkazmussal és gúnnyal emlegeti. Ér-
dekes, amit folyóiratalapítási tervével kapcsolatban mond: a nagy tervez ő  öt-
leteként, de közelről sem véletlenül. Miskolcra nyilván azért gondolt. mert az 
közel volt a szlovákiai magyarsághoz, hiszen annak fiatal értelmiségével ál-
landó kapcsolatban állt.'° Kolozsvárra pedig készül őben volt, hova az ősz fo-
lyamán el is utazott11 .  

Nyilatkozatának érdekes mozzanata, amellyel két évi börtönbüntetése alóli 
végleges felmentésének a hírét kommentálja, s ezt a felmentést a „nemzett ől 
kapott ajándékként" fogadja. Paradoxon ugyanakkor, hogy a hírhedt Törekv 
1923-ban „a mavar nemzet megbecsülése ellen elkövetett vétségéért" ítélte el 
Levél a tisztvisel őkérdésről című  cikke miatt. 1'  

A Szabó Dezs ővel foglalkozó harmadik írás a Bácsmegyei Nanlóban 1926. 
I. 19-én jelent meg, immár a Segítség! cím ű  regénye kiváltotta botrányokról tu-
dósítva. „A regény azonban mindenesetre siker lett: legalábbis botrány-siker, 
melyet olvasni, ismerni kellett, melyről szenvedélyes viták folytak kávéházi 
asztaloknál, egyetemi folyosókon, baráti összejöveteleken - mindenütt. . 
A Napló kezdődő  Szabó Dezső-kultuszának a végét jelzi ez a pesti tudósítás, 
s már nem Szabó Dezs ő  érdekli a lapot. hanem az író-pofozás szenzációa, éppen 
ezért nem nyomoz a hírek és az emlegetett személyek kapcsán sem. Mert a 
Szabó Dezsőt állítólag „tettlegesen inzultáló" Bodor Aladár pi. nem .‚elenték-
telen kurzus-újságíró" volt, hanem Szabó Dezs ő  köréhez tartozó író, Ő  volt az, 
aki a Csodálatos életet az Odüssmiához hasonlította 1921ben 14, s 1éIa Géza 
mellett Bodor Aladár híve Szabó Dezs őnek 1923-ban, amikor az Élet és Iro-
dalom című  folyóiratot szerkeszti'. Bodor Aladár sért Ődöttséének azonban 
volt alapja: a Megered az es ő  című  regénytöredékében már szatírikus portréját 
Festi meg'°, a Segítség!-ben pedig ugyancsak szerepelteti, közvetlen barátaival. 
Erdélyi Józseffel, Sugár Lászlóval és Farkas Lászlóval egyetembenll. Annál 
Fájdalmasabb lehetett tehát Szabó Dezs ő  róluk készült rajza. Ez lehetett alapja 
a cikkben közölt botrány hírének. 
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TÍZ PERCIG SZABÓ  DEZSŐNÉL  

Az Elsodort falu szerz ője a Bácsmegyei Napló útján üzen a jugoszláviai 
magyarságnak. 

Szabó Dezső  rövid „önkéntes szám űzetés" után egyik március eleji nap 
estéjén váratlanul betoppant Szegedre. Itáliát és Párizst élte két hónapig és 
lábujjhegyen járt azokban az utcákban, ahol valaha Ady Endre lopózkodott 
végig mámoros hajnalokban, mulatozások után. Közben izzott, forrongott ez a 
szeszélyes lélek. 

Büszkén vallja, hogy a kurzusnak Ő  öntötte a harangokat. A kurzus els ő  
esztendejében tűzzel-vassal harcolt. Ő  volt az egyedüli tudományos antiszemita. 
Azóta megtorpedózták, agyonhallgatták, elítéltették, a kenyeret kiorozva ta-
risznyájából valósággal éhenhalásra dobták ki. Mert Szabó Dezs ő  ezernyi hibája 
mellett nem táborozott el az üres antiszemitizmusnál. A magyarság ősi nagy 
ellenségét nem a zsidóságban látta, amely az adott körülmények széles csodá-
latos adottságában elrettenve révedezett el a magyar paraszt kétségbeejtő  álla-
potán. 

Szabó Dezső  elment, de senki se hitte el, hogy önkéntes számkivetése hosszú 
életű  lesz. 

Szegeden a „Szeged" című  lap munkatársai közé szerz ődött le azzal az el-
tökélt szándékkal, hogy véglegesen itt fog letelepedni, élni, írni. Szabó Dezs ő  
ma még Szegeden van, de ki tudja, hol lesz holnap, holnapután 

A  Bácsmegyei Napló Szegedi tudósítója felkereste Szabó Dezs őt, hogy meg-
szólaltassa terveir ől, megkérdezze véleményét a magyar lapokról. 

Szabó Dezső  határozottan  megtestesedett,  arcán jólétet eláruló szenvedélye-
sen furcsa vonások. Hangja izzón forró, szenvedélyes, vitázó kedv ű . Gondolatai 
eruptív erővel törnek elő .  

Bácsmegyei  Napló... Szabadka... Sohse ténferegtem arrafelé. Pedig ugye 
Kosztolányi Dezsőnek ott ringott a bölcsője? A Dezső  nagy, hatalmas, modern 
magyar írólélek. 

Hát  Gyóni  Géza?  -  kérdezem.  
-  Kis, szürke, mindennapi emberke volt. Háború, vér, szenvedés terem-

tette szegény magyar íródiák. Más semmi. 
Dühbe hozza költő  kollégáinak említése. Szegedi életér ől így beszél:  
-  Amióta magamba öleltem a fél világot, hogy nekem a helyem idehaza 

van. Istenem, hogy jöttem Szegedre?! Magam sem tudom. Budapesten még nem  



tudtam, hogy hova váltom meg tovább a jegyemet. Hogy jöttem én Szegedre 
a tespedt magyar élet sebzett  szivű  rittere,  rajongója. Most tele vagyok munka-
erővel, dologkedvvel. A nép, az örök emberi nép kiáltoz bens őmben. Szeged 
alkalmas, csendes város. Nem kérnek t őlem autogramot és az ágyam alá sem  
bujnak  bomlott  agyú  perszónák.  

-  Hogy mit dolgozok most?... Nehéz egyszerre elmondanom. Két re-
gényem vár befejezésre. Véres felkiáltójelei a magyarságnak. Tanulmányokat 
írok Kemény Zsigmondról, Pet őfiről, Adyról.  Megfestem Maupassant  portréját 
és megírom a dráma válságát. Úgy élek most, mint egy nyers szagú paraszt-
gazda  -  fűzi tovább a szót.  -  Jókor kelek, korán fekszem. Inni sohasem 
iszom. Enni azonban annyit, mint három városi cingár legény. 

Amikor a mai magyar politikára, mai magyar életre terelem a szót, mint 
dühödt bika,  fujta  ki a lávázó gondolatokat:  

-  Undokságos, gyengeelméjűek azok, akik engemet az izmusok követ őjé-
nek esküdtek. Aki 1913 óta ismeri és olvassa m űveimet, az láthatta az egyenes  
út  egyenes irányú hirdet őjét. Én az vagyok ma, ami voltam 1913-ban. A ma-
gyar falut, a parasztot, drágán szeretett fajtámat akarom akkora szerephez jut-
tatni, amit fajiságának ékköveivel kiérdemelt. Minden nap, minden percével új 
veszélyek ellen akarok küzdeni, amik a magyarokat fenyegetik. Jaj, ha nem 
hallgatnak rám, jaj, ha megtagadnak!  

-  A kurzus és csirkefogói minden keresztre húzott kommunistánál és zsi-
dónál jobban gyűlölnek, mert most Magyarországon a  Friedrichek, Wolffok  
görényszagú uralma büdösödik. Nagyon megvetem  e's  nagyon  krosnak  tartom  
2zt  a  zsidózást,  ami mostan divatos. A jugoszláviai magyarságnak pedig azt 
zenem, hogy szeressék egymást. Szeresse ember az embert,  és  szeresse magyar 
a magyart. És ne menjen  h&'vataln  oknak  e's  ne  śro'nak/  Legyen üzletember, gomb-
kötő, kékfestő, rongyszedő .  Olelje  keblére, aki magyarul beszél és térjen ki a 
haragos, nagy hangú embertársa el ől... 

Kopogás hallatszik az ajtón. Az el őszobában a Nagyváradi Napló mun-
katársa vár  bebocsájtásra. Interjut  akar. Szabó Dezső  naponta négy  interjut  ad 
utcán, vendéglőben, lakásán. Ő  ma a legdivatosabb és legérdekesebb  íróegyéniség 
Magyarországon. 

(Bácsmegyéi Nap16,  1925. III. 22.) 

A BUDAI REMETE 

Beszélgetés  Szabó'  Dezsővel 

A szegedi epizód lezajlása után ismét Budára húzódott vissza Szabó Dezs ő , 
ez a furcsa életű , mindenkitől félreértett magyar író. Nem érintkezik írókkal 
és irodalmi körökkel, nem ismeri évtizedének termését, interjúra jelentkez ő  pesti  
ujsági'róval  a világért sem áll szóba.  

-  Mint a gyehenna tüzétől, úgy rettegek az  ujságíróktól 	kezdte cl be- 
szélgetését a budai Philadelphia-kávéházban reggel nyolc órakor a kávéja mel-
lett.  -  Minden nyilatkozatomat elferdítik. Mogorva, zárkózott,  túlnyers  em-
bernek állítanak föl a publikum csodálkozására fönntartott kirakatokba. Hát 
én kérem minden reggel kilenc után kisétálok a Buda körüli falvakba, ott csa-
tangolok késő  estig. Képzelje, milyen terhet jelentene, ha én ezalatt folyton az 
embereket gyűlölném. Tény, hogy sokat szenvedek. Irtózatos strapa nekem  ma- 



gyarnak  lenni, viselni külföldön és magányos szobámban és a pomázi hegyek 
éneklő  madarai előtt a magyar fajvédelemnek nevezett svindliszövetkezet er-
kölcsi ódiumát. 

Mosolyogva mondta ezt Szabó Dezs ő , egy érintetlen lelkű  gyermek rajongó 
hitével. 

A Bácsniegyei Naplót nagyrabecsülöm, kultúrmunkáját igen értékesnek 
tartom. Ennek a lapnak, amely az ön személyén át, látogatásával megtisztelt, 
szívesen é5 készséggel szólalok meg. 

„Tenger és temető" és valami, ami még titok 

Új könyvem, a Tenger és temet ő  az ősszel kerül kiadásra és minden való-
színűség szerint ide sorozom be tizennégy már megírt elbeszélésemet. Lapoknak 
nem adom el őket. Az írásaimat ezután árfolyam szerint értékesítem. Nekem 
két millió kell egy elbeszélésért, mert kiszámítottam, hogy k őműves is keres 
annyit. Egész természetes tehát, hogy az én építésem nem lehet kevesebb érték ű . 
Nagyon szeretném, ha az olvasóközönség tudomásul venné, hogy én nem va-
gyok író. Nekem nem célom az írás. Ha holnap diktátor Lennék vagy földesúr 
vagy suszter, éppen úgy lezugatnám fölgyülemlett er őimet. A körülmények úgy 
alakultak, hogy írnom kellett. Ebben megerősít az is, hogy nincs ma egyetlen 
ember sem, aki annyira izolálva volna, mint én. Most faluba készülök, magyar 
kálvinisták közé, hogy befejezzem nagy regényemet. Ez a könyv sisterg ő  bomba 
lesz, robbanó forradalom. Címe, formája még titok. Meglepetésnek tartom. Talán 
sikerülni fog elérni vele, hogy mindenféle „izmus" ember végérvényesen bélpok-
losnak kiáltson ki. 

Inspekció  az örök magyar éjszakában 

Amikor „Jaj" című  kötetem megjelent, megmozdultak komolyan a svábok. 
Azok a csunya és undorkelt ő  csuszó-mászók, akiket kiskorcsmákban magyarrá 
vedlesztett a munkakerülés. 

-  Szabó Dezsőt le kell szúrni - öklendezték heteken keresztül. És való-
ban három hétig Ott inspekcióztak az éjszakában, az örök magyar éjszakában, 
az alagút budai oldalán. Még eddig nem szúrtak le 

Ezzel szemben némi elégtételként szolgált, - amit a nemzett ől kaptam. Az 
egyedüli különben, amit adtak. Két évi börtönbüntetésem elengedésével egy 
nagy csapástól szabadítottak meg. Akiben annyira él a szabadság szeretete, arra 
kimondhatatlan hatással lett volna ez a két esztend ő . 

Szegeden gyönyörű  napokat töltöttem. Meghívások, csokrok, autogramért 
jelentkezők százai hullottak felém. Meghívásokat elvb ől nem fogadtam el, 
egyébként mindenkinek rendelkezésére álltam. Juhsz Gyula itt egészen közel 
jutott hozzám. Juhász egyszer csunyán megtámadott. Évekkel ezel őtt. Erre én 
hallatlanul és őszintén földicsértem. Gyula pár nap mulya mindent visszavont. 
Röstelte a dolgot. Szegeden alkalmam volt megfigyelni ezt a valóságos értéket, 
akit két millióért hallatlanul kizsákmányolnak. Itt jut eszembe, hogy van egy 
emberem, aki igazán őszinte hozzám. Móricz Zsiga. Ő  nyiltan megmondta, 
hogy nem szeret. Ő  egyedül mondta ezt meg. Nyiltan és becsületesen. 
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Szabó Dezső  egyetlen hibája  

-  Most itt vagyok még Budán, holnap talán már nem... A dunántúli 
Sümeg a Mekkám, ahol mindig tudtam dolgozni és ahol az utolsó tíz évben 
egyedül érzem otthon magamat  Mesterházy  Károly vendégszeret ő, hamisítatlan 
ősiségű  magyar portáján. Itt testvérleveg őt kapok. Itt született meg többek kö-
zött a „Csodálatos élet" is. 

Foglalkozom újra folyóiratom megindításának tervével. Miskolcon adnám 
ki, esetleg, ha lehet, Kolozsváron, de  semmiesetre  sem Pesten. Az új írókat 
nem olvasom. Sok régit sem. Nincs türelmem hozzá. Err ől nem tehetek. Vannak 
írók, mint Surányi például, akit ől egyetlen sort sem ismerek.  Herczeg  Ferenc 
könyveiben eddig tizennyolc sorig tudtam eljutni.  

-  Írja meg kérem, hogy Szabó Dezs ő  nem bogaras, nem különc. Szabó 
Dezsőnek egyetlen hibája van: nagyon hiú. Ez kelt neki a munkához, mint a 
levegő . 

Szabó Dezső  fizetett, fölállt, nagyon  szivélyesen  elbúcsúzott,  zsebredugott  
a sarki péknél négy darab sóskiflit és  fütyürészve  nekivágott a Naphegynek.  

MESTERHÁZY Ambrus 
(Bácsmegyei Nap16,  1925. VI. 6.) 

SEGÍTSÉG! 

Megverték  Szabó'  Dezs őt  -  Regényalakjai üldözik az  írót - Csendélet  
a budai Philadelphia-kávéha'zban  

Budapestről jelentik: A segítség című  regény megjelenése óta irodalmi kö-
rökben nagy a felháborodás Szabó Dezs ő  ellen, aki legújabb munkájában pél-
dátlan brutalitással intézte el az ellenforradalom politikai és irodalmi nagyságait. 
A regényben leleplezett kurzusel őkelőségek közül néhányan a könyv megjelenése 
után éles hangon tettek  szemrehányást  az írónak és megszakítottak vele minden 
érintkezést,  legujabban  pedig egy jelentéktelen kurzus -ujságíró,  Bodor Aladár  
tettlegesen  inzultálta Szabó Dezs őt azért, mert a Segítség-ben róla is megmondta 
nem éppen hízelgő  véleményét. A feltűnést keltő  affér a budai Philadelphia-
kávéházban folyt le, ahol Szabó Dezs ő  délutánjait  tölti híveib ől alakult kisded 
társaságában. Bodor Aladár gimnáziumi tanár, a Magyarország munkatársa 
egyik nap beállított a csöndes budai lokálba, odament Szabó Dezs ő  törzsaszta-
lához é5 minden bevezetés nélkül a következ őket mondotta a  nieglepett  regény-
írónak:  

-  Azért jöttem, hogy megpofozzalak legújabb regényedért. itt van az els ő  
kötetért! 

Szabó Dezső  lélegzethez sem jutott meglepetéséb ől, amikor Bodor Aladár 
leadta a megígért pofont. Az inzultus meghökkentette az illusztris regényírót, 
aki óbégatni kezdett:  

-  Segítség! 
Mint ebből is látható, a kitűnő  önadminisztrátor még ebben a véres pilla- 

natban is megőrizte annyira lélekjelenlétét, hogy reklámot csinált regényének. 
A nyomban elősiető  pincérek,  tűzilegények  és törzsvendégek megakadályoz- 

ták  Bodort  abban a szándékában, hogy a regény második és harmadik kötetér ől 
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is  tettlegesen  nyilvánítsa véleményét és  kénytelen  volt enélkül távozni a Szabó-
hitközség tagjainak zord fenyeget őzései közben. 

Az affér híre gyorsan elterjedt Budapesten és egy  ujságíró  megkérdezte az 
affér szenvedő  hősét, Szabó Dezsőt, hogy mi az igaz a  tettleges  inzultusból. 

Kérem  -  mondotta Szabó Dezs ő  -  szóra sem érdemes az egész. Egy 
kis  szo'va'ltásom  volt az egyik  földimmel  a regény körül és persze mindjárt 
akadtak a közelben  spiclik,  akik a dolgot  f61f6jva  továbbadták. Nem, kérem, 
a tettleges afférok egyenl őre elmaradtak és még a művem ügyészi elkobzása sem 
következett be eddig és hihetőleg most már nem is fog rá sor kerülni, miután 
az  ügyészség  mostanság  egyéb  irányban van meglehetős mód  angazsálva.  A meg-
botránkozások, a fenyegetések,  rekriminációk  persze azért nem maradtak el. 
Hát tehetek én róla, ha olyik ember a regényemben magára ismerni vél? 

Az affér cselekv ő  hőse, Bodor Aladár Viszont ragaszkodik ahhoz, hogy a 
pofon elcsattant és  kivánatra  hajlandó az elmaradt másik kett ő t is letörleszteni.  

(Bácsmegyei Napló,  1926. I. 19.) 
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tojanović-Ka'ich  Katalin  

GOZSDU ELEK  ÉS 
A SZABAD LYCEUM 

Reisz  Mihály „Gozsdu Elek 1849-1919" cím ű  tanulmányában (Bp. 1941) 
a következőket állítja az író tartózkodáshelyér ől: „1882-ben ugyanilyen minő-
ségben (királyi ügyész) Temesvárra került és Ott is marad haláláig". Ugyanezzel 
az adattal találkozunk majd huszonöt évvel kés őbb „A magyar irodalom tör-
ténete" negyedik kötetének 836. oldalán (Akadémiai kiadó Bp. 1965). 

A fent idézett tények megcáfolására az els ő  adatot a Hét XII. évfolyamá-
ban találtam (1903. XII. 13.). Az író rövid levélben üdvözli Kiss Józsefet Írói 
jubileuma alkalmából, mégpedig Zomborból. Tekintve, hogy már ekkor rend-
szeresen gyűjtögettem az adatokat a Zomborban élt és m űködött írókról, köl-
tőkről, elhatároztam, hogy utánanézek a dolognak, annál is inkább, mert 
„A magyar irodalom történeté"-ben talált adatok ezek szerint tévesnek  bizo-
nyultak. 

A „Bácska" című  Zomborban megjelenő  hetilap tanulmányozása közben 
akadtam rá a következ ő  adatra, amely aztán igazolta feltevésemet. Az említett 
hetilap 1897. évi 14. számában közli a hírt, mely szerint Gozsdut a király a 
zombori királyi törvényszék elnökévé nevezte ki (ez el őtt temesvári ügyész 
volt). A 21. számban az író elnöki székfoglalójáról olvashatunk hírt. Ez alka-
lommal az írót Dömötör Pál helybeli járásbíró, költ ő  és műfordító üdvözli. 

Mostmár  csak egy kérdés maradt tisztázatlan: mett ől meddig tartózkodott 
Gozsdu Zomborban, és milyen tevékenységet fejtett ki itt-tartózkodása alatt. 
A legkimerítőbb adatokat erről a „Bácska" (megyei közérdekű  közlöny, 1879. 
július 7.-1914-ig), és a „Zombor é5 Vidéke" (társadalmi és szépirodalmi köz-
löny, majd 1884. május 4-étől a mérsékelt ellenzék és függetlenségi párt lapja, 
1881. december 17.-1918-ig) cím ű  Zomborban megjelenő  hetilapok nyújtották. 

Gozsdu  1897. márciusában jött Zomborba, és 1905. novemberéig tartózko-
dott itt, amikoris (a zomboriak nem kis sajnálatára) ismét Temesvárra helyez-
ték. „A mi társadalmunknak nem Gozsdu Elek, a bíró a vesztesége, hanem 
Gozsdu Elek a társadalmi férfiú. Ez utóbbi min őségében szántott társadalmi 
életünben oly mély nyomot, mely el nem enyészhet" 1  -  Írja a Bácska cikkírója. 

A Zomborban töltött évek alatt Gozsdu vajmi keveset ír. Idejövetelekor 
az itt működő  írók, költők nagy reményeket fűztek hozzá. Talán ő  lesz az, 
aki a botladozó szellemi élet vezetésével meg tud majd birkózni. Tagja lesz 
a zombori Kaszinó Egyleti Dalárdának, a Magyar Olvasókörnek, a Bács-
Bodrogh Megyei Történelmi Társulat választmányi tagja lesz, de jelenléte nem 
lendíti fel azok munkáját. 2  
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„Ének a zenéről” című  versét el őször itt olvassa fel 1898. március 24-én 
a Drescher Ede királyi közjegyz őnél megtartott estélyen. A m űvet a helybeli 
lap is közli. Laza Kosti ć  ez évben Zomborban bemutatott „Maksim Crnojevi ć" 
című  drámájáról Ír majd elismerőleg. 4  Laza Kostićtyal való barátságáról tanús-
kodik a „Bácskában" közölt néhány hír is. Gozsdu  1901. január 20-án, Kiss 
József tiszteletére adott teaestélyt. A jelenlev ők között ott találjuk a „Santa 
Maria" költőjét, aki a vendég „Jehova" cím ű  művét fordította le.' 

A valamikor sokat ígérő  Gozsdu mégsem temetkezett el teljesen hivatalos 
aktái között. A cselekvés, a tenni akarás vágya itt sem hagyta nyugton, s így 
neki köszönhetik a zomboriak, hogy mégis történt valami, ami a város pangó 
szellemi életét egy kissé megelevenítette. Ami nem sikerült a körülbelül két év-
tizede küszködő  helybeli íróknak, sikerült Gozsdunak.  1899 második felében 
az író megalapította a zombori Szabad Lyceumot, a nyugati államokban és 
Budapesten működő  liceum példájára. „A nagy haladás, melyet az emberi szel-
lem a kultúra minden terén tesz, napról napra gyarapítja a hasznos és ennél-
fogva értékes ismereteket. Az egyes ember, akit már saját életköre Is úgyszólván 
egészen leköt, csak fáradsággal képes a tudományos élet újabb vívmányaival 
megismerkedni. Nyugat-Európa nagy társadalmai már régebben átlátták ezt és 
az ismeretek terjesztése érdekében megalapították Angliában az University Ex-
tension-t, Németországban a Ferien-Curse-kat és nálunk Budapesten a szabad 
lyceumi előadásokat." 6  

Hasonló cél lebegett Gozsdu és néhány társa szeme el őtt, mikor minden 
anyagi alap nélkül megkezdték az ingyenes előadásokat, minden vasárnap dél-
után 4 órai kezdettel a városháza nagytermében, az őszi—téli évadban. 

Az első  előadást maga Gozsdu Elek tartotta november 12-én „M űvészi 
ĺzlésirányok" címmel. Telt ház volt az els ő  előadáskor. „Azt hisszük, hogy 
a külső  siker főtényezője: Gozsdu Elek nagy tudománya, tekintélye, páratlan 
népszerűsége és a vállalkozás nagyszer űsége voltak." 8  

Előadásában az ízlésirányok történetér ől é5 sajátosságairól beszélt. Hogy 
a XX. század m űvészi ízlését és a m űvészi ízlésirányok valódi lényegét meg-
ismerjük, szükséges az el őzmények kikutatása. Ennek érdekében az el őadó végig 
vezette hallgatóit a m űvészettörténet főbb állomásain, így próbálva adni a kö-
zönségnek az első  irodalmi, festészeti, zenei, építészeti ismereteket. 

Ebben az évadban, december 17-én „A magyar alkotmányról" tartott még 
előadást. 

„Múlt és jelen" címmel a Zombor és Vidéke 21. számában jelentette meg 
művét március 15-e alkalmából. 

Kiss József volt a Szabad Lyceum vendége 1900-ban. „A balladá"-ról 
tartott nagysikerű  előadást, melynek szövegét egyaránt közli mindkét hely-
beli lap.'° 

Ez évtől kezdve az „Uránia" tudományos színház is állandó vendége a 
zombori közönségnek. Kína, Spanyolország, Velence, az angol életmód, a had-
sereg élete stb. került közelebb a hallgatósághoz. Az el őadásokat színes képek 
és mozgófényképek vetítésével tették érdekesebbé. 

Az 1900/1901-es évadban, december 16-án került sor „Hamlet és Don 
Quijote" című  előadására. A Zombor és Vidéke cikkírója elismer őleg ír az elő -
adásról: „valósággal elbájolta a hallgatóságot"." Ismertet őjében hivatkozik 
Turgenyev Iván Shakespeare-r ől és Cervantesről készített kritikájára: „ezen 
művek közül különösen kiváló Turgenyev Ivánnak, a modern kor legmélyebb 
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psyhologusának  ítélete. Ez a mély látású és mély érzés ű  lélekbúvár, Hamlet és 
Don Quijote alakját összehasonlítva, arra a következtetésre jutott, hogy az 
emberi cselekedetek ösztönei szerint mérlegelve az alakot, Hamlet az önzést, 
Don Quijote az emberszeretetet képviseli. Ő  az altruizmus igazi alakja. 1112 

 

A következő  évben újabb fejlődés észlelhetL a Szabad Lyceum munkájában. 
„Értesülésünk szerint a Szabad Lyceum rendez ősége most egy Szabad Lyceumi 
Egyesület megalakításán fáradozik, a melybe csekély évi díj lefizetése mellett 
mindenki beléphet." 3  A cikkíró büszkén jelenti ki: „A Szabad Lyceum eddigi 
működése nagyban hozzájárult e város kulturális fejl ődésének öregbítéséhez és 
sok szellemi élvezetet nyújtott városunk közönségének, hogy arra valóban 
büszke, mert azt széles e hazában eddig egy városban sem produkálták, mint 
Zomborban a Szabad Lyceum". 14  „ . . . ez a derék vállalkozás már is iskolát 
teremtett... s jeléül annak, hogy közönségünkben teljesen megvan az érzék 
a nemesebb élvezetek iránt." 5  

Február 18-án meg is alakult az egyesület. Nagy reményeket f űztek hozzá, 
amikoris olyan színvonalúvá akarták fejleszteni, mint az angolok University 
Extensionja. A megalakuláskor meghozták az alapszabályokat is, majd beter-
jesztették a belügyminisztériumhoz. Az Egyesület „ki eddig is fáradságot nem 
ismerő, hatalmas szellemi vezére volt a Szabad Lyceumnak - Gozsdu Eleket 
választotta elnökévé". 16  

Harmadik évi ciklusát 1901. november 17.-én kezdte meg az Egyesület 
„A szabad lyceum ez évben már alapszabályok szerint m űködő  egyesületté 
alakult s már idei m űködését mint Szabad Lyceumi Egyesület kezdi meg" - 
írja a Bácska tudósítója. „ . . . arra kívánunk rámutatni, hogy a tervbe vett 
szabad egyetem már kvalifikáló joggal is fel volna ruházva s rendes, vizsgá-
latok alapján kiállított bizonyítványt adna hallgat6inak." 7  

Különféle tanfolyamokat szerveznek pi. gyakorlati könyvvitelb ől, gyors-
írásból, melyet a fels ő  kereskedelmi iskola tanárai tartottak háromszor heten-
ként. Bárki hallgathatta az el őadásokat, bekapcsolódhatott a munkába. A vizsga 
nem volt kötelező . Az előadások este nyolc órakor kezd ődtek. „Városunk ezen 
egyesülete az elsők közé tartozik az országban, mely tanfolyamainak hallgatói 
részére a megtartott vizsgához képest bizonyítványokat állít ki." 

Az Egyesület vidékre is kiterjesztétte munkáját.  „. . . a zombori törvény-
szék jeles literatus elnöke, Gozsdu Elek, látogatásokat tesz Bácska községeiben, 
a hol felolvasásokat, hol pedig szabad előadásokat tart az ő  ismert szellemes 
modorában."° Kulán „A könyv" cím ű  előadást nagy szeretettel fogadta az 
ottani közönség. Ez évadban Zomborban „Chopin jellemzése" címen tartott jól 
sikerült ismertetést. 

Évekkel ezelőtt már felmerült egy közm űvelődési palota építésének a gon-
dolata Zomborban. Gozsdu mint a Történeti Társulat tagja és mint a Lyceum 
Egyesület elnöke aktívan részt vett e terv megvalósításában. „A Bács—
Bodrog Vármegyei Történelmi Társulatból indult ki a városunkban felépítend ő  
közművelődési palota és múzeum kulturális é5 hazafias eszméje és ezen mozga-
lomhoz csatlakozott a zombori városi könyvtáregylet".bO Az el őkészítő  bizottság 
tagjai között ott találjuk Gozsdut is, mint a bizottság egyik elnökét. 2 ' 

Mindemellett érdekes megfigyelni az író magatartását akkor, amikor iro-
dalmi társaság megalapításáról van szó. Több vezércikk jelent meg mindkét 
hetilap hasábjain ennek érdekében, azonban úgy t űnik, Gozsdu eléggé tartóz-
kodó állásponton volt. „Múzeum-egyesület - Gozsdu Elek dr. úrnak szíves 
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üdvözlet'  cím alatt a Bácska a Történelmi Társulat közgy ű léséről számol be. 
Egy tagtárs indítványozta, hogy a társulatot szépirodalmi, néprajzi, természet-
tudományi, művészeti stb. osztályokkal egészítsék ki, s ennek megfelel ően köz-
művelődési, vagy múzeum-egyesület címet vegyen fel. Annak ellenére, hogy 
Gozsdu Elek és néhány más tag írók voltak, az indítványt leszavazták. Gozsdu 
szerint: „a történelmi társulat eddig szépen m űködött, hát csak folytassa m ű-
ködését. A társulatnak a rendelkezésére álló jövedelmére szüksége van, abból 
más célra nem juttathat. Végül nem akarunk önképz őköri működésre emlékez-
tető  szépirodalmat." 22  A cikkíró (Muhoray-Dudás Gyula) fölöttébb csodálkozik 
ezen. Gozsdutól éppen az ellenkez őjét várta. I-la figyelembe vesszük, hogy az 
ĺró ebben a korszakban már keveset írt, a vidéki írók körében pedig sehogyan 
sem érezte magát otthon, nem akart lealacsonyodni a hangzatos ünnepi proló-
gok poétájává, megérthetjük ellenszenvét egy ilyen irodalmi kör létesítése iránt. 
Gozsdu valószínűleg nem értett egyet a cikkíró megállapításával, mely szerint 
a „vármegyében egész sereg oly neves író van 28, akik képesek volnának egy 
ilyen felelősségteljes munkára. Márpedig Gozsdu írói mértékét egy helybeli 
„irodalmár" sem üthette meg. 

A liceumi előadások közönségének száma egyre növekedett. Egyes el őadá-
sok megtartásakor kicsinek bizonyult a városháza nagyterme. A közönség nagy 
része állva hallgatta azokat hétr ől hétre. Magyar és szerb egyaránt eljött, hogy 
új tudással bővítse eddigi ismereteit. 1903-ban ez a jelenség már általánossá 
vált, legalábbis ami a liceumi el őadásokat illeti. „A görög keleti egyházi ének 
történeti fejl ődésr6l" Lallosevits János, szerb tanító beszélt a szerb egyházi 
énekkar közreműködésével. Nagyon sikerült előadás volt. A „hallgatóság sok 
száz főre rúgott,, 24, „ . . .  Ott volt városunknak csaknem egész intelligenciája, 
vallási és nemzetiségi különbség nélkül. E jelenség nálunk igazán ritkaság 
számba megy, kiváló érdemét látjuk tehát a szabad lyceumnak és fáradhatatlan 
elnökének, Gozsdu Eleknek abban, hogy az arra való eszközök és tehetségek 
felkutatásával és munkára való serkentésével társadalmunkban a szellemi ka-
pocs erősítését jelentékenyen el őmozdítja." 25  

Május 8-án és 9-én volt a Korcsolya Egyleti m űkedvelők előadása. Gozsdu 
ez alkalomra egy prológot írt, amelyet dr. Baloghy Ern ő  szavalt a műsor kez-
detén. Pataj Sándor (helybeli ügyvéd, költ ő , műfordító stb.) így emlékezik meg 
a versről: „Aki néha maga is kénytelen terminusra alkalmi verset, helyre, id őre, 

személyre vonatkozót írni, csak az tudja teljes egészében méltányolni, hogy 
micsoda érdem van abban a tartalmilag és formailag oly fényesen sikerült pro-
lógban, amelyet Gozsdu Elek külön ez alkalomra irt. 1126 

 

A nyári időszakban az előadások szüneteltek. A programkészít ő  bizottság 
azonban már júliusban összeült, hogy a következ ő , Őszi évad műsorát összeál-
lítsa. A Bácskában meg is jelent egy felhívás:  „...  a készülő  programunkban 
a zene, az ének esztétikai m űvelése is helyet foglalván, a lyceum filharmóniai 
osztályának megalakítása végett felhivatnak mindazok, kik mint zene vagy 
énekkedvelők az egyesület működésében támogatni hajlandók, július 4.-én, 
szombaton d.u. 5 órakor jelenjenek meg". 27  „A Szabad Lyceum kit űnő  elnöke, 
dr. Gozsdu Elek a zombori zenei élet fellendítésére egy pompás ideát talált s 
azt mint mindent, amit a kezébe vesz, bizonynyal keresztül viszi". 28  

A zenekedvelők egyesülete meg is alakult, mint a Szabad Lyceum egyik 
önálló osztálya. „Célja: egyrészt tömöríteni a zenekedvel őket és a zenével fog-
lalkozókat, ezeket tervszer űleg komoly alapon foglalkoztatni, másrészt a nagy- 
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közönségnek a zene iránti szeretetét és érzékét lehet őleg ingyenes előadások 
által didaktikai formában és alapokon fejleszteni". 29  Az Őszi évadban 8-10 
előadást terveztek. Kiindulásképpen Thomann István, a világhír ű  zongoraművész 
jött Zomborba. A hangversenyre Gozsdu Elek közbenjárására egy budapesti 
zongoragyáros cég egy zongorát bocsátott az Egyesület rende1kezésére. 30  

„Esti levél - Zombor és Gozsdu Elek" címmel Thomann István levelét 
ismertette a Bácska tudósítója. Gozsdu Elek eszközölte ki a zongoram űvész 
közreműködését is, aki idejövetelekor tudta meg, hogy „A zombori szabad 
lyceum csak egynéhány áldozni kész, lelkes emberb ől áh" - nem pedig né-
hányszáz fizető  tagból. „Négy órakor kinyitják a termet s bemehet boldog-
boldogtalan - ingyen. Gazdag hölgyek és urak vegyest ülenek az egyszer ű  
iparos és paraszt néppel, az els ő  és az utolsó sorban egyaránt. Erre az egy-két 
órára megszűnik minden különbség az emberek között. . . . sohasem zongoráz-
tam áhítatosabb és hálásabb közönségnek. . . . Gozsdu Elek és barátai nagy 
dolgot művelnek."31  

A lap szerkesztője meghitten és elfogódottan olvasta a zongoram űvész el-
ismerő  levelét, 6 cikkében megjegyzi: „Bár olvasná ilyen gondolatokkal é5 
érzelmekkel minden m űvelt magyar. Akkor száz követ ője akadna Gozsdu 
Eleknek, a rég hallgató nagy magyar írónak." 32  

A fővárosi lapok is felfigyeltek Gozsdu ilyenirányú munkásságára. A Ha-
zánk című  lap dicséri az író munkáját, de ugyanakkor a vidéki szellemi élet-
sívárságáról is panaszkodik, majd az írót hívja fel, próbálja ‚avatott kezébe 
venni a művészet ügyét, é5 ennek kapcsán egy kulturegyesület szervezését. —33  

A Pesti Hírlap 1903-ban Tóth Béla „Esti levél" c. rovatában Gozsduval, 
Zomborral és a liceumi el őadásokkal foglalkozik: „...ez irányú munkássága, 
mely formájánál fogva úgyszólván egyedülálló az országban... valóságos szel-
lemi forradalmat csinált Zomborban, úgy hogy a Szabad Lyceum el őadásai mint 
méhet a méz, úgy ingerlik a közönséget". 4  Tóth Béla cikkének ismertet ője 
elismeri: „Eleinte egymaga szállt síkra közönségünk közönyével szemben s ami-
kor mindenki azt hitte, hogy a Szabad Lyceum tudományos é5 ismeretterjeszt ő  
előadásai nem fognak nálunk nagyobb hatást gyakorolni, váltig azt állította, 
hogy nincs hálásabb és fogékonyabb közönség a zomborinál. .. . Hálás közön-
ség a zombori, de csak azért lett azzá, mert egy Gozsdu Elek rázta fel szel-
lemi aléltságából". 35  

Az 1903/1904-es évadra tervezett program központi el őadássorozata Rus-
kin, az akkor divatos angol esztéta, filozófus, „a társadalmi bölcselet világhír ű  
apostola"36, a National Gallerie megalapítója életének és munkásságának is-
mertetése. Gozsdu két el őadást készít: „Ruskin neveltetéséb ől", és „Ruskin: 
a renaissance" 8  címen. 

„Az előadások évről évre emelkedő  színvonala igazán kim űvelte a kö-
zönség szellemét, a szép, nemes és magasztos eszmék, társadalmi kérdések, m ű-
vészetek é5 a tudományok alapos megismerésében. . . . Zombor város dics ősége, 
hogy hazánkban itt először nyílik meg Ruszkin katedrája és a ruszkinizmus 
fenséges tanainak terjesztése, amire a Szabad Lyceumi Egyesület két évet szán-
dékozik fordítani 11

. 39  

A következő  év januárjában Gozsdu ismét a bácskai községeket járja. 
Bácskulán január 17-én tart el őadást a leánynevelésr ől.° 

A liceum zenei osztálya a tervnek megfelel ően Haydnnal, Schuberttel, 
Liszt Ferenccel foglalkozik. A helybeli amat őrök nagy sikerrel működnek közre. 
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Az 1904-i év még egy jelentős kulturális eseménnyel gazdagította a város szel-
lemi életét. Áprilisban a Nemzeti Szalon mutatott be majd 300 képet a város-
háza nagytermében. A kiállítást képárusítással kötötték egybe. „Az eszme dr. 
Gozsdu Elektől való, s Ő  volt az, aki a Nemzeti Szalont a zombori kiállításra 
megnyerte. 114 ' A tárlatot április 24-én nyitották meg. Két hétig volt vendége 
a városnak. A képek egy harmadát meg is vették a város vagyonosabb pol-
gárai. Külön megtisztelésnek érezte a város azt a tényt, hogy 12 eredeti Mun-
kácsy képet állítottak ki. A 12 képet addig csak Budapesten mutatták be Ma-
gyarországon .42  A tavaszi képkiállítás megnyitása alkalmával Budapestr ő l lejöt-
tek Pekár Gyula, Vészi József orsz. képvisel ő  é5 néhány festő . 4' Ismeretes ebb ől 
a korszakból Tölgyessy Artur levele Gozsdu Elekhez: „Ezeket az id őket (Bp.-i 
éveket) szerettem volna én a múlt hetekben visszaidézni Zomborban, ha ugyan 
a vasutasok is úgy akarták volna. Már el őre örültem ennek az útnak és íme 
a sztrájk miatt meghiusúlt, tehát az ottani kiállítást is csak hírib ől ismerem. 
Hallottam, hogy jól sikerült. Hallottam, hogy te voltál a 1e1ke. 1144  

A tárlat alkalmával „Tavaszi Képkiállítás" címmel megjelent Gozsdu cikke 
a Hétben és a Bácskában. 4 ' 

Előzőleg a „Szegedi árvízképek"-r ől a Vasárnapi Újság és a Bácska kö-
zölte az író tanulmányát Vágó Pál „Szegedi árvíz" cím ű  képéről. „Alig láttam 
még magyar képet, melyben a magyar faj jelleme olyan tiszta világossággal 
meg volna festve, mint ebben!" - mondja többek közt. - „Egy darab igazi 
Magyarország ez a kép". 46  

Antonio Bossa,  a híres nápolyi kamaraénekes hangversenyét április 10.-én 
tartotta. Gozsdu Budapesten ismerkedett meg vele, és sikerült Őt rábeszélnie, 
hogy közreműködésével gazdagítsa a zenekedvel ő  zomboriak kulturális igé-
nyeit.47  

1905 elején megint Gozsdunak köszönhették a zomboriak, hogy egy olyan 
kitűnő  együttes, mint a Kemény Kvartett kamaramuzsikáját élvezhették. 
A „Bácska" udósítója nem gy őzi dicsérni Gozsdut, aki eddigi adataink alapján 
valóban sokat tett az akkori vármegye központja kulturális életében. „Kiváló 
köszönetünket kell ezen egyesület kiváló elnökének, dr. Gozsdu Eleknek ki-
nyilvánítanunk, akinek ezt a fejedelmi élvezetet köszönhettük, akinek kit űnő  
műérzéke teszi lehet ővé ezen remek zenei alkotások élvezetét és a közönség 
nevében kérjük Őt, hogy a zombori Szabad Lyceum ily irányú további m űkö-
désében irányító tevékenységét továbbra is fejtse ki . . 

Gozsdu  valóban fáradhatatlan. A Ruskin-el őadások megszervezése után a 
kereskedelmi iskolában tartott három el őadást az irodalomról, végigvezetve 
hallgatóit a világirodalom f őbb áIlomásam. 49 

 

A „Mea culpa" cím ű  elbeszélése a helybeli Bácskában jelent meg,'° „Or-
szágúton" című  műve pedig dr. Pataj Sándor Igazság cím ű  politikai haviszem-
léjében.6 ' 

Gozsdu zombori  munkássága 1905 novemberétől leszűkül. Megérkezett te-
mesvári kinevezése. Távozásakor így emlékezik meg róla a Bácska: „ . . . a tár-
sadalmi férfiú tevékenysége kett ő  volt: az egyik a humanizmus, a másik a 
kultúra szolgálatában állott." 52  

A liceumi előadások nem maradtak el Gozsdu távozásával. Az egyesület 
vezetősége további pártolásra hívja fel a közönséget, habár „aki a gyönge 
platánt féltő  gonddal ápolta, terebélyes fává növelte, az a kertész eltávozott 
városunkból". 5 ' Hogy az író fáradozása nem volt hiábavaló, bizonyítja, hogy 
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az első  világháború  kitöréséig minden évben a téli idény beálltakor a Bácska -
ban  Ott találjuk a  liceumi  előadások műsorát. Az előadók neve között ott sze-
repel néha  Gozsdué  is. Különösen jelentős az 1914-ben megrendezett  Ferenczy  
József  képkiálli'tás,  melynek szintén Ő  volt az eszmei szerz ője. A  zombori szár-
mazású  Juhász Árpád festőművész tárlatát is Ő  szervezte meg, így  prÓbálva  
annak képeit értékesíteni, hogy a nyomorgó m űvészt pénzhez  juttassa. 54  

A  háború  kitörése után, legalább is az eddigi kutatások alapján, megsza-
kadt az író kapcsolata  Zomborral. 

Gozsdu  akkor jött  Zomborba,  amikor „a köznapi élet küzdelmeibe, cél-
jaiba merülten tehetsége mintha kiapadt volna". Még így is képes volt a vidéki 
szellemi élet sivárságát egy kissé  feleleveni'teni.  Igaz,  újabb  írásaival nem igen 
oszlatta fel a helybeli lapok  tizedrangú  művekkel telített rovatait. A  liceumi  
előadások azonban megtanították a helybeli közönséget arra, hogy a megren-
dezett műsoros estélyek és  bálak  mellett értékelni tudják a magasabb m űvelt-
séget igénylő  művészi produkciókat is. 

JEGYZETEK 
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11  Bácska: 8901111 
14 	 1901/11 
15 	 1901/7 
ia 	1901/16 
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Zirsz Péter, Engel  Károly: „Gozsdu pályakezdése és levelezése". Borsod—Miskolci füzetek, 
Irodalomtörténet, Miskolc 1966 
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Fried  István 

SZERBIA FÖLFEDEZÉSE 
A MAGYAR FELVILÁGOSULT 
TÖRTÉNETIRÁSBAN 

A török birodalom fokozatos gyöngülése s az  expanziv  cári s Habsburg-
törekvések fölkeltették az érdekl ődést a Balkán elnyomott népei iránt. A Habs-
burgok többé-kevésbé leszámoltak nyugati hódító terveikkel, a spanyol örökö-
södési, majd a porosz háborúk kudarca el őtérbe hozta a „keleti" politikát,  
mely1 a Habsburgok számára  -  a gazdasági előnyöket nem számítva  -  az 
európai szerep visszanyerése szempontjából is fontosnak bizonyult. Ugyanakkor 
a cári Oroszország melegviz ű  tengerre akart kijutni, s miután I. Péter a Balfi-
tengerig vezette seregét, utódai a Földközi-tengeren is szerették volna flottá-
jukat hajóztatni. Mindehhez Anglia s Franciaország európai egyensúlyt igényl ő  
politikáját  számitsuk,  ez Törökország gyöngülését  kivánta,  hogy saját befolyá-
sát, ellenőrzését is erősíthesse; ami annyit is jelentett, hogy nem nézte túlságosan 
jó szemmel a Habsburg, illetve a cári csapatok esetleges balkáni jelenlétét. 

Ebben a bonyolult helyzetben fordult Bécs a magyar történészekhez. A hó-
dító tervekhez történeti igazolásra volt szüksége. A Habsburg-uralkodó magyar  
királyként  akart megjelenni, ki jogos örökségét  kivánja  átvenni, hiszen az egy-
kori magyar királyok birodalmának határa mélyen benyúlt a Balkán-félszi -
getre. 1  Okmányokra, régi szerz ődésekre volt szükség, s ezek  előterenitését,  ér-
telmezését, sőt: a jelen helyzetre alkalmazását a magyar történészek feladatául 
tűzte ki. E  - nem  könnyű  -  munkára  Pray  György látszott a legalkalma-
sabbnak, ki jezsuita katolicizmusa, konzervatív nemzetszemlélete miatt amúgy 
is közel állt a bécsi uralkodó körökhöz. 1780 körül kapja a megbízást, s 1783 
körül kezdi meg nagyszabású kutatásait. Munkálkodásának gyümölcse: az 1787-
ben elkészülő  DE  IURE REGNUM HUNGARIAE IN BOSNIAM, SERVIAM 
ET BULGARIAM. Pray  a tőle megszokott nagy apparátussal azt bizonygatja, 
hogy a nevezett országok valamikor a magyar korona „melléktartományai" 
voltak, s így a mostani magyar királynak joga van visszafoglalni az Őt illető  
örökséget. A mű  hatását, jelentőségét korlátozza, hogy kéziratban maradt, 
hiszen II. József kudarcba fulladt hadjáratai után e kérdés lekerült  -  egy 
időre  -  a napirendről. II. Lipót rövid uralkodása, majd I. Ferenc abszolutiz-
musa nem kedvez a szabadságukért felkelésre is kész délszlávoknak, Metternich 
a  statusquo  híve, a legitimitás alapelvének gyakorlati  végrehajtója. 2  Ám  Fray  
műve eljut Fejér Györgyhöz, aki  -  késve ugyan, de az ügy iránti  változatlai  
buzgalommal  -  kiadja, s evvel eleget tesz a magyar nemesi (rendi) ellenzék 
egy része kívánságainak. A nemességnek ez a része a  Pray  bizonyította „jog-
folytonosság"-ot akarta érvényesíteni. Az  1830-as  esztendőktő l fellángoló nem- 
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zetiségi  vitákban (a horvát—magyar, a szerb—magyar viszony megitélésében) 
a Pray által föltárt anyag az érvek, a bizonyítékok sorába került. Majd a XIX. 
század második felében, Boszniánk a Habsburg-birodalom által történt okku-
pációja során vetődik föl ismét a kérdés, a kor magyar délszláv-szakért ője, 
Thallóczy Lajos tárja föl e probléma tudománytörténeti el őzményeit. 

Bécs tehát eszmei támogatást kívánt a magyar történészekt ől, s ezt meg is 
kapta. Ám ezen túl az európai érdekl ődéssel egybeeső  érdeklődést is támasztott 
föl. Részben avval, hogy a birodalmi fővárost szlavisztikai központtá szerette 
volna tenni, magához vonzva Kopitart, Karadži ć  Vukot, Prelerent, stb. hogy 
ëzáltal kezében tarthassa a szláv kulturális ügyek irányitását (a hivatalos tu-
dományszemléletet tükröz ő  bécsi lapok, a Vaterländische Blätter, a Wiener 
Allgemeine Literatur-Zeitung, az Annalen für Literatur und Kunst tág teret 
adnak a szlavisztikai értekezések, recenziók, hírek számára), s az orosz hatást 
gyengítse. Másrészt avval, hogy a horvátok, a szerbek lakta falvakba, telepü-
lésekbe vezette soknyelv ű  seregét, amelynek tagjai közvetlenül is megismerked-
hettek a délszlávok életével, énekeivel, virágzó népszokásaival, nyelvével. Egy 
ilyen találkozás eredménye a magyar felvilágosodás els ő  híradása a szerb nép-
költészet tudomásul vételér ől - 1788-bó1. 

A magyar tudomány (s irodalom) képvisel őinek találkozását a délszláv 
élettel, tudománnyal, történelemmel lényegesen megkönnyítette az a számtalan 
érintkezési lehet őség, melyet Szegedt ő l Pozsonyig, Pesttől Késmárkig, Soprontól 
Debrecenig az iskola nyújtott. A szerb fiatalok a magyarországi iskolákat lá-
togatták, ezeken belül is els ősorban a protestáns liceumok, középiskolák falai 
között érezték jól magukat, jutottak el a könyvekig, a tudományig. 4  Azoktól 
a tanároktól tanultak a legtöbbet, kik Halle, Jena, Göttinga vagy Tübingen 
egyetemeit végezték, s kik ugyanazt a - XVIII. század elején pietista, XVIII. 
század végén felvilágosult - m űveltséget közvetítették, melyre nemzetépít ő  
törekvéseik során szükségük volt. Az azonos szükséglet olykor azonos vagy 
legalább is hasonló úton történ ő  kielégítése párhuzamos törekvésekben, gondol-
kodási, érdekl ődésbeli hasonlóságokban tükröz ődik. Igy például a magyar ja-
kobinus mozgalom két részvev ője, Hajnóczy József (ki szerémségi szolgálatban 
ismerkedik meg a délszláv világgal) s Jakov Se čanac (ki pest-budai szolgálatban 
kerül közel a magyar világhoz) ellenkez ő  pólusról indulva, egy irányba tarta-
nak, s a felvilágosodás s a jakobinizmus eszméiben találkoznak. 5  

Horányi  Elek irodalom- és tudománytörténeti lexikonjaio jelzik a felfoko-
zott érdekl ődést. Igaz, ő  még  hungarus-nak nevez mindenkit, aki a valaha ma-
gyar király fennhatósága alatti területen született vagy m űködött, így értékeli 
egyképpen „hungarus"-nak a dalmát vagy a valóban magyar tollforgatókat. 
Orfelin  is az, bár itt megszorítással él (gente Illyre-Serbus). Horányi koncepciója 
azonban csak lassan válik avulttá, a nemzeti érzésben fejlettebb, öntudatosabb 
Juraj Ribay mosolyog már Horányi koncepciójában, de még ebben az öntudatos 
szlovákban is él a hungarus-tudat, hiszen belegyezik abba, hogy a Horányi-
-lexikon új kiadásában szerepeljen. (Más kérdés, hogy az új kiadás az I. kö-
tettel elhal.) 

Az érdeklődést a korai magyarországi német lapok is bizonyítják 8, Win-
disch Károly Gottlieb 1780-bari szerb tárgyú tanulmányokat is tervez újságába. 
A bécsi sugalmazást érezzük azon a névtelent ől, talán magától Windischtő l 
(a magyarországi német irodalom XVIII. századi jelesét ől, a pozsonyi polgár-
mestertől, szerkesztő től, történésztől) származó értekezésen, mely b őven fejtegeti 
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Szerbia állapotát a magyar királyok uralma alatt. 9  Ahogy az érdeklődés fenn-
tartását szolgálja, s kissé az egzotikusnak t űnő  tájra csodálkozással szól W-
(Windisch) a boszniai királyság topográfiájában.'° 

Akkor sem érzünk jelent ősebb változást, mikor Jovan Raji ć  alapos törté-
neti munkája a magyar nyelvterületen ismertté válik. Raji ć  három esztend őt 
Sopronban járt iskolába, s itt ismerkedett meg - tanárai el őadásai s módszerei 
révén - a pietista eszmékkel. Majd Hallet megkerülve (illetve: kihagyva) 
egyenesen Oroszországba érkezett, ahol az orosz felvilágosodás (els ősorban Lo-
monoszov életműve) döbbentette rá feladataira. Lehet, hogy már Sopronban 
megindult az a folyamat, mely Oroszországban tet őződött, végiggondolta a 
szerb nép helota-létének hosszú évszázadait (hogy Winter professzor találó sza-
vait használjuk)", a felvilágosult orosz történetírás hatására határozza el: föl-
deríti az éji homályban bujdokló régi szerb dics őséget. Azért lesz történetíró, 
hogy nemetébreszt ő  lehessen. Történeti munkájában Dulan egykori hatalmas 
birodalmának leírásával, a török elleni küzdelmek ecsetelésével akarja fölrázni 
nemzetét. Ez a törekvése eddig nem méltányolt, ám igen jelentékeny visszhangra 
talált a - mutatis mutandis - hasonló törekvés ű , de a messzibbről, a barokk 
jezsuitizmusból kibontakozó magyar tudománytörténetírásnál. Míg a jezsuita 
Pray a bécsi udvar szolgálatában kutatta a szerb—magyar érintkezés múltbeli 
eseményeit, addig az olasz reformkatolicizmus eszméin nevelkedett piarista Ho-
rányi Elek közvetlen kapcsolatban áll Jovan Raji ćtyal; a feltehetően lappangó 
Horányi—Rajić-levelezés eddig ismert darabja a szerb—magyar kapcsolatok 
fontos láncszeme. 12  Horányi Elek a cseh tudományos világgal - részben Juraj 
Ribay révén - szoros kapcsolatban állt', ám ez a katolikus felvilágosodás 
hasonló értelmezésével, a közös kutatási témával könnyen magyarázható. Épp 
tág értelmezésű  „hungarus"-eszméje tette lehet ővé, hogy a cseh tudósok mellett 
a szerbeket is együttműködésre bírja. Tudománytörténeti lexikonja új kiadását 
nagy szorgalommal készíti elő, a magyar, az osztrák, a szlovák kutatók melletti 4  
Jovan Rajié segítségét is kérte. Pray jezsuita elfogultságával szemben ki kell 
emelnünk példás türelmességét; melegen értékeli a protestáns szlovák Daniel 
Krmant, s a kiváló szerb történetírót legkit űnőbb barátjának nevezte (praestan-
tissimus Amicus noster Ioannee Raich), s történetírói munkásságáról a legna-
gyobb elismerés hangján nyilatkozott. Más kérdés, mennyire játszott közre Ho-
rányi Elek óvatossága, hogy éppen Brankovi ć  Györgyről, egy előző  kor jeles 
történetírójáról közli szó szerint Raji ć  levelét. Branković  szereplésének, sorsának 
föltárása ugyanis kissé kínos lehetett a Habsburg-udvarnak, mely saját sz űk 
látókörű  politikai céljainak megfelel ően támogatta, illetve szám űzte a szerb 
szabadság ügyének ezt az ellentmondásokkal teli harcosát. Hogy Raji ć  levelét 
az óvatosság vagy a tudós baráttal való büszkélkedés, a szerénység vagy a kel-
lemetLen feladat elhárítása tétette közé, ez vitatható. Mindenesetre a jakobinus 
nézeteiről közismert magyar költőt, Batsányit e kötetben tárgyilagosan s egy-
értelmű  rokonszenvvel értékeli Horányi. 

Valószínűleg Horányi Elek tekintélye sokban hozzájárult Raji ć  nevének 
és munkájának elterjedéséhez. Schedius Lajos mindenesetre ahhoz a pesti - 
főleg egyetemi tanárokból álló - baráti-tudósi körhöz tartozott, melyben a 
Maksimiljan Vrhovaccal jó viszonyban álló Kovachich Márton György, a Habs-
burg-ellenes Koppi Károly és Horányi Elek számítottak tekintélynek, de mely 
elismerte és méltányolta M. P. Katan č ič  munkásságát is. S talán nem tévedünk, 
ha a Schedius kiadásában megjelent Literärischer Anzeiger für Ungarn-ban 
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nyomdafestéket látott szerb történetnek is ebb ől a körből keressük szerz6jétl 5 . 

Schedius - aki Göttinga neveltje, Heyne professzor szemináriumának munkás 
tagja, s fiatal kora és protestáns vallása ellenére a pesti egyetemen az esztétika 
professzora - a jenai Allgemeine Zeitungot tekintette példaképének, de célul 
a hazai kultúra terjesztését t űzte ki.16 Az idegen formát hazai tartalommal 
töltötte meg, a német nyelv űséget gyakorlati okokból választotta. A külföldnek, 
elsősorban a magyarországi ügyekr ől gyakran oly téves képet alkotó német 
nyelvterületnek óhajt pontosabb felvilágosításokkal szolgálni. Említett szerb 
története - a lap többi cikkéhez viszonyítva - rendkívül terjedelmes, s a 
forrásmunkákat tekintve igen alapos: Brankovi ć, Rajić, Gebhardi, sőt a cseh 
Durich és Dobrovsky nevére is hivatkozik a szerz ő . Az értekezés tisztázni kí-
vánja a szerb nép helyét a szláv néptörzsben (Völker—Stamm), régi települési 
helyét, nevének eredetét, történetét is föl akarja deríteni, s a jelenlegi Szerbia 
és Bosznia földrajzával Is szolgál. Talán célzatosan szól a magyar uralomnak 
a görög-keleti vallással szemben tanusi'tott türelmes álláspontjáról, majd meg-
állapítja, hogy most a szerb nemzet (Nation) Szerbián kívül létezik. Szemléle-
tének nemesen felvilágosodott voltát árulja el, mikor e tanúlságot vonja le a 
történeti eseményekből: „die Serwier sind unsere Mit-Bürger, Mit-Streiter, Mit-
Brüder geworden." A natio Hungarica egységét, a különféle nemzetiségek test-
véri együttélését a felvilágosodás humanizmusa még természetesnek tartotta. 
Nem ékelődtek a népek, a nemzetek közé még a polgári nemzet piacért, ter-
melési egyeduralomért folytatott harcai, sem az asszimilálás er őszakos kísérletei. 
A racionalizmus higgadt, tárgyilagos elve, a jozefinista türelmesség vallási és 
nemzeti tekintetben megmutatkozó józansága határozta meg Schediusnak s ba-
ráti körének nemzetpolitikai elveit. 

E pesti körnek eszmében s elgondolásban rokon tagja Engel János Keresz'• 
tély, kinek igazabb értékelésével, cseh é5 szerb kapcsolatainak az eddiginél 
alaposabb földerítésével még adós a történetírás. Engel 1770-ben született L ő -
csén, ahol három nyelv, a német, a szlovák s a magyar szinte egyenl ő  mérték-
ben hangzott föl a szül ői s a rokoni-baráti házakban. Innen a magyar ország-
gyűlések városába, Pozsonyba került, ahol a latin nyelv országszerte elismert 
oktatása mellett további német, szlovák és magyar, s őt: szerb ifjak társaságát 
élvezhette. Itt ismerkedett meg a német egyetemr ől sugárzó neohumanista el-
vekkel. Útja Göttinga egyetemére vezetett, ahonnan Bécsbe tartott. Az életút 
vázlatos fölrajzolása érteti meg, hogy miért Engel az, aki a szlovén vagy a cseh 
fölújulás tudósaihoz éppúgy megtalálja az utat, mint a pesti egyetemi körökhöz, 
vagy a kultúrközvetítést egy életen át szolgáló, szintén szepességi származású 
Rumy Károly Györgyhöz. Bécsben központi szerephez jut, az erdélyi kancellária 
tisztviselője, tehát a Habsburgok fizetett alkalmazottja. Tolla szabadsága így 
erősen korlátozott. 1797-t61 1804-ig megjelent hatalmas történeti munkája lát-
szólag hasonló célzatú, mint Pray m űve. Ám már az el őtanulmányok során is 
lényeges különbségeket vehetünk észre. Érintkezésbe lép a szlavisztika atyjával, 
Dobrovskyval, akitől a szerb szó etimológiáját kérdezi, majd irodalmat kér t őle, 
Stratimirovié metropolitával, kitől szerb történeti tanulmányaiban kér segítsé-
get' 8. 1799. telét, de még az 1800-as esztend ő  nagy részét is a szerb kutatá-
soknak szenteli. Ugyanakkor, amikor Dobrovsky szlavisztikai tanulmányaiban 
segíia cseh tudós Engel segítségére számít a magyar mesék é5 mondák prob-
lémájának megoldásában. Dobrovsky Engelhez ebben az ügyben írt Levele a fel-
világosodás humanizmusát tükrözi, vallomás a közös érdekl ődésű  tudósok test- 
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vériségéről.  Grimm kérdését tolmácsolja, s annak a kornak a lelkesedésével szól, 
mely még Őszintén tudott örülni a szomszéd nép sikereinek: Agitur hic de gioria 
Madyrorum!'° Engel Bécsben a kor másik jelentős szlavistájával, Kopitarral is 
találkozik. Kopitar egy Dobrovskyhoz írott levelében derék és tevékeny (brav 
und thätig) férfiként értékeli. 20  

Más kérdés, hogy Engel történeti műve2' nem váltotta be a kortársak egy 
részének hozzáf űzött reményeit. Nem vitás, hogy véleményét az udvari gon-
dolatnak kellett alárendelnie, s a balkáni expanzió tervér ől ekkor még nem 
mondtak le. Dobrovsky erről azonban mit sem tudott, ingerülten fakad ki: 
nem bírálhatja ezt a történeti m űvet, mivel Szerbiát a magyar birodalom „mel-
léktartományaként" (Nebenland) tárgyalja. 22  Méltatlankodó kijelentése az udvar 
sugalmazta történetírás ellen jogos. 

Ezen kívül még egy hibát is róhatunk Engel számlájára. Több helyen csu-
pán Rajić  munkáját  kivonatolta.23  A kor történetírásának általában még nem 
erőssége az önálló földolgozás; az adatgy űjtés, az okmánytár, illetve az annales-
szerű  száraz krónika a kedvelt s a kultivált m űfaj. Engel sem emelkedik felül 
a kor kelet-európai történetírásán, s ez a „kényes"-nek mutatkozó téma Igy 
kényelmes megoldásra lelt azzal, hogy jórészt nem adott önálló véleményt. 
Humanista céljai azonban átütnek munkája lapjain: „Freundschaft, Bruderliebe 
und Bürger-Sinn muss die Ungern mit ihr, muss alle verschiedene Nationen irt  
der ungrischen Erb1ndern an einem harmonischen Ganzen verbinden. Läst sich 
doch die Nothwendigkeit hie von selbst aus der Serwischen Geschicht ę  lernen."24  

Engel  mentségére azonban fölhozhatjuk, s űrűn hivatkozik Rajiéra,  az első  
kötetben portréját is közli, s mellette más forrásokat is jócskán használ. îgy 
például erősen hatott rá Fortis: Viaggio in Dalmazia cím ű  műve, honnan a 
„morla'kok"  szokásait veszi át. Szót ejt a h ősénekekről: „Ihre Nationallieder 
sind meist heroischen Inhalts, besonders besingen si ę  einen gewissen Marcus 
Kraglievich, und einen Agha Asan. Die PrQben, di uns Fortis und Lovrich davon 
aufbewahrt haben, werden bey Kenn.ern unser Urtheil rechtfertigen, dass in die-
sen Liedern gsiatische bilderreiche Aliegorie  mit  Slawonischer oft derber Einfalt  
vereinigt sey." 25  Az olaszosan írt név is árulkodik a forrásról, s az a tény,  
hogy csupán regisztrálja a Herdert, Goethet, Walter Scottot s a magyar felvi-
lágosodás legnagyobbjait (például: Kazinczy Ferencet) lelkesedésre késztet ő  éne-
keket, mutatja Engel racionalista gondolkodásmódját, költészett ől idegen beállí-
tottságát,. Másutt a koszovói csata eseményeit tárgyaló népregére utal, mintegy 
a teljességre törekvő  tudós pedantériájával. 26  KaČiĆ—Miouić  költeményeit ismeri 
- s bírálja; ahogy Raji ć  „felvilágosodását" is kevesli. Természetes jelenség ez, 
hiszen Engel környezete, olvasótábora, baráti köre a német felvilágosodás ered-
ményeit jól ismerte, felhasználta, míg Raji ćnak tulajdon környezete bigottsága, 
maradisága ellen is küzdenie kellett. Engel nem is elégszik meg  Rajié ítéleteivel, 
Dobrovsky, Durich, Šeršnik idevágó értekezéseit is lapozgatta. 

Dobrovsky  pillanatnyi ingerültsége nem jelentette az Engellel való kapcso-
lat megszakítását, hiszen a szepességi történész közvetíti a cseh tudós számára 
a varsói Tudós Társaság diplomáját. Engel halálakor Kopitar - valószín űleg 
Dobrovskyval egyetértésben - így foglalja össze véleményét: „Fuit... compi-
lator et declamator." 27  

Engel  felvilágosodott humanizmusa azonban - kompilációja ellenére - 
is hatott, tekintélyét a pesti tudós körök, els ősorban Schedius, vitathatatlannak 
tartották. Engel törekvései bécsi szolgálata s helyhez kötöttsége miatt majd 



Schedius  életművében valósulhatnak meg, s telnek meg értelemmel. Schedius 28  
Engelhez hasonló pályát futott be. Gy őri polgárcsaládból származott, s Pozso-
nyon és Sopronon keresztül jutott Göttingába. De akkor már Voltaire-t és 
Rousseau-t is ismerte, az Ő  göttingai élménye inkább a klasszika-filológia új-
szerű  értelmezése s a bibliokritika. 24 éves, amikor a pesti egyetem esztétika 
tanárává nevezik ki. A pesti irodalmi körök hamar befogadják, s mérsékelt ál-
láspontja ellenére a jakobinus hajlandóságú s a nemzeti irodalmat, az eredeti-
séget követelő  Kármán Józseffel é5 a tisztvisel ő  értelmiséggel halad együtt. 
Egyetemi előadásai nem csupán a göttingai mesterek tanításainak halvány vissz-
fényei. Ha nem is alkot önálló esztétikai rendszert, a példákban, az elemzésben 
egyéni utakon jár még akkor is, ha az egyetemi fölöttesei rosszallását vonja 
maga után. A magyar irodalom nem egy jelesének neve (például Mikes Kele-
mené, Kazinczy Ferencé, Verseghy Ferencé) el őször az Ő  szájából hangzott el 
az egyetem falai között. Ahhoz az értelmiségi-polgári réteghez tartozik, amely-
nek a jozefinista türelmesség és a felvilágosodás államelmélete szabja meg az 
irányt. Magyarország többnyelvűsége számára tény, s ezt egy német nyelv ű  
lappal akarja áthidalni, és a különféle népek törekvéseit, tudományos készül ő-
déseit egy folyóiratba akarja összpontosítani. Olyan orgánum szervezését vál-
lalja, mely az egész országnak, valamennyi tollforgató s olvasó számára készül. 
Nemzedéke a polihisztorok, a tág érdekl ődésű  és gyakorlatias író-tudósok esz-
ményét követte, ő  maga is sok mindennel foglalkozott, a földrajztól az iskolai 
tanterv-készítésig, az esztétikától az egyházszervezésig. Lapjának beköszönt ője 
meghatározza a közlendő  értekezések tárgykörét. Többek között ezeket írja: 
„Auch Aufsätze über die zunächst angränzenden Länder, von denen der euro-
päische Gelehrte wieder nur meist durch uns genaue Nachrichten erhalten kann, 
zb. Bosnien, Servien, Walachey u.s.w. gehören zu den Umfange dieser Blätter." 29  
E célkitúzés rokon Windischével, akinek szellemi örököse - és veje volt. Ám 
érdeklődése nyilván egyetemi tanártársai között keletkezett, s talán hatott rá 
Katanč ić  is, akinek klasszicizáló verseszménye, a nyelvújításban elfoglalt állás-
pontjaSo  egyébként is rokon a Schediuséval. A pesti egyetemi tanároknak ez a 
valóban humanista, a szűkös nemzeti érdekeken felülemelked ő  társasága a csá-
szári abszolutizmus korára felbomlott, de Schedius a szomszédos népek iránti 
érdeklődését továbbra is meg őrizte, mit a román Sinkai Györggyel s a szlovák 
Ján Kollárral való kés őbbi kapcsolata jól tanúsít. Ezeket figyelembe véve, nem 
csodálkozhatunk azon, ha Schedius lapjának el őfizetői Zágráb, Bécs és Karlóca 
értelmiségéb ől is kikerülnek. Egyedül Karlócán 13-an rendelték meg a lapot, 
közöttük Stratimirovi ć  metropolita és környezete. Schedius jóhíréhez Muuicki 
tudósítása is hozzájárulhatott, hiszen a neves szerb költ ő  tanítványa volt Sche-
diusnak, a pesti egyetemi évek alatt ismerkedett meg alaposan az ókor költ ő ivel, 
a német klasszicizmus poétáival s a magyar írók m űveivel. Schedius egyetemi 
előadásai ébreszt őleg hatottak hallgatóira, friss elemzési módszere a költészet 
alapos tanulmányozására - nem egy esetben pedig m űvelésére - lelkesítettek. 
Az előfizetők között a magyar nemességet nyert, de a szívében, kés őbbi ado-
mányaiban és végrendeletében szerb hazafit, Sava Tekelija-t is Ott találjuk. 

Schedius  kielégítette a közvárakozást. B őségesen foglalkozott a magyar iro-
dalommal, ismertette a legújabb magyar irodalmi termést, helyet biztosított a 
német nyelvjárás-kutatásnak; teret engedett a gyakorlatiasabb tudományoknak, 
a pedagógiának, a hazafias intézmények népszer űsítésének. Emellett megjelenik 
a szerb történelem,  Lazarevi ć : Versuch über den Ursprung des Königreichs Ser- 
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biens"  címen értekezik. A Rajié s Engel adatait fölhasználó értekez ő  nem ad 
sok újat; tanulmánya inkább a szerkesztői koncepció értékelése miatt fontos. 
Előbb csupán rövid hír, majd 4 oldalas nekrológ formájában emlékeznek meg 
Jovan Rajiéról. A történsz életét viszonylag részletesen ismertetik, megrajzolják 
rokonszenves jellemét, s ezt m űveinek bibliografikus fölsorolása követi. 8' 

A lap szépirodalmi és tudományos könyvek rezencióját is közli. Szerb vo-
natkozással itt is találkozunk. Rövid tudósítást olvashatunk a karlócai iskoláról, 
mint a szerb művelődés egyik fellegváráról. A lap méltatja  Putnik  Budán ki-
adott szerb didaktikus m űvét, amelynek népszerű, de tiszta nyelvét méltatják. 
Megtalálják a módját annak, hogy a neves természettudóssá fejl ődött  Stojkovic' 
szlaveno-szerb nyelven írt fizikájáról szóljanak, kiemelve annak nép- és nemzet-
nevelő  tendenciáját. Elismeréssel említik a Magyarországon szüntelenül olvasott 
és nagy becsben tartott Gellert pásztorjátékának szerb fordítását, s egy recenzió 
a Jovan Rajié halála alkalmából keletkezett szerb nyelv ű  verseket ismerteti. 33  

A lap szerb anyaga tehát jelent ősnek mondható, a szerkesztői szándék si-
keresen valósult meg, a „serbica-anyag" viszonylag pontos képet ad a szerb m ű-
velődési törekvésekről. Schedius folyóirata a kor legszínvonalasabb magyar-
országi lapja, még Németországban is megbecsülést szerzett a szerkeszt őnek. 
Megszűnése egy nagyszerű  törekvés korai elhalását jelentette. Megjelent három 
évfolyamában a kor legjelent ősebb tudósai kaptak megjelenési lehetőséget. Szerb 
szempontból különösen fontos, hogy ennyi és ennyifajta szerb tárgyú hír, re-
cenzió, értekezés látott napvilágot, s jutott országos nyilvánosság elé. A lap 
megjelenése, az abban biztosított publikációs lehet őség a karlócai kört is meg-
mozgatta, hiszen Stratimirovi ć  és Engel levelezésében szó esik a Zeitschrift-r ől, 
mint a szerb történeti tanulmányokat szívesen közl ő  újságról.34  Schedius encik-
lopédikus érdeklődése és tárgyilagossága pedig szívesen látott a beköszönt őben 
beharangozott, önálló fölfogású munkákat. Schedius nemzet-eszménye a XIX. 
század elején még nagyjából a Horányi Eleké. A Horányi-lexikonokhoz hasonló 
könyvet tervezett, s ennek határait ugyanolyan tágra helyezi, mint Horányi tette 
(hivatkozik is eleget Horányi könyveire) 35. Comeniust - nyilván sárospataki 
tartózkodása miatt - ugyanúgy „hungarus"-ként min ősíti, mint például Geor-
gijevićet, a XVI. század egyik délszláv származású orientalista tudósát. Horányi 
Elekre hivatkozik Brankovi ć  Györggyel kapcsolatban, természetes tehát, hogy 
Jovan Rajié, Obradovi ć, Orfelin, Mrazović , Muikatirovi ć  nevét is e gyűjte-
ményben találjuk. Nem magyar, hanem magyarországi (hungarus) írói lexikonra 
törekszik. Annál meglep őbb, hogy míg szinte minden jelentős szerb írástudó neve 
föllelhető  a lexikonban, csak éppen Mušickié nem. Ennek okát vagy Schedius 
Feledékenységében vagy a Mulicki-r61 szóló iordalom sz űkös voltában kell ke-
resnünk. Ugyanígy a szlovák irodalomnak is számtalan neve sorakozik a kéz-
iratban, Tablicé is, de a nála - f őleg a magyarországi körökben - jobban 
ismert Juraj Palkovi čé nem. A kéziratban maradt lexikon a XIX. század els ő  
esztendeiben készülhetett, bár kés őbbi pótlások, betoldások, adatok is megfi-
gyelhetők. Az utolsó betoldás az 1822-es dátumot viseli. Sajnos, csak névtárról 
számolhatunk be, a nevek mellett ritkán találunk adatot, esetleg irodalmat. 
Viszont tanulságos ez így is, mert elárulja a hungarus-tudat továbbélését, s azt, 
kit tartottak nyilván a szerb tudománytörténetb ől a magyar tudósok. E hun-
garus-tudat igen er ősen tartja magát a tízes években, s őt a nyelvi harcok, a 
nemzeti torzsalkodások idején sem vész el teljesen. Ezért kap helyet a Magyar- 
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ország (Hungária) legkiválóbb egyéniségeit értékel ő  „Nemzeti Plutárkus"-ban 
Jovan Raji ć  és Dositej Qbradovi ć . 

A szerzők hangsúlyozzák, hogy Rajić  „a szerviaiak előtt örökre emlékeze-
tes". Életének részletes ismertetését fölhasználják a felvilágosodás eszméinek 
terjesztésére. „A felekezete között megrögzött régi bal vélekedések, babonaságok 
és rossz szokások s visszaélések elLen... igen szabadon beszélt" - határozzák 
meg fő  érdemét. Kiemelik „nemes jellem"-ét, „nagy bátorság"-át és „hosszutü-
rés"-ét, s az egyházi reakció áldozataként szólnak róla. Életm űve vezérlőgon-
dolataként „a maga tulajdon bibliografikus fölsorolásával folytatják értekezésü-
ket. „Munkáit... Tóth nyelven irta, tiszta Olyan dialektuson, mint a vallási 
könyvekben szokás irni", ám orosz és szerb szavakkal elegyítette olvasóközön-
sége kedvéért. Meglep a bonyolult szerb nyelvi kérdésekben való tájékozottság, 
ennél többet a szerb irodalom történetében meglehet ősen járatos Šafarik sem 
igen állít: sein Kirchenslawisch ist nicht rein, sondern stark mit Russismen und. 
Serbismen versetzt, weil Raic sein Werk such andern Slawen, namentlich der 
Russen... zugänglich machen wolIte." 37  

Ehhez hasonló és lelkesnek mondható írás méltatja ugyanitt Obradovi ć  
életútját is. „Második szerbus Anacharsis"-ként áll el őttünk, állandó vándorlá-
sára célozva. Kalandos élete során sokhelyütt megfordult - ismertetik a szer-
zők -‚ a hallei tartózkodásnak tulajdonítják azt, hogy Obradovi ć  rádöbbent 
hazája elmaradottságára. Persze, Halle hatását nehéz lenne kisebbíteni, de ko-
rábban már, az orosz felvilágosodással való találkozás is elindíthatta a szerb 
íróban a nemzetébresztésre való törekvés folyamatát. Ez Lessing könyveivel való 
megismerkedése után csak er ősödhetett. A szerz ők igen fontosnak tartják az 
angol irodalommal való beható kapcsolatát, Addison, Swift, Pope m űveinek ta-
nulmányozását. Szerintük Obradovi ć  ezután határozta el, hogy írásaival böl-
csebbé, okosabbá, boldogabbá teszi nemzetét. „A köznépnek nyelvén írt" - 
magyarázzák, de még nem szakadt el teljesen az egyházi nyelvt ől. Azt akarta, 
hogy megértsék. Küzd a „kalugyerség setét homálya" ellen, s ezt - a felvilá-
gosodás szellemében - magas fokú dicséretként említik. Az életrajz végén meg-
emlékeznek Mulickinak Obradovi ćhoz írott ódájáról, mint az utókor hálájáról. 
E tanulmány forrásai valószín űleg Kopitar cikkei, amelyeket a bécsi lapokban 
(például a Wiener Allgemeine Literatur-Zeitungban) írt. 

Szerbia fölfedezése tehát történeti munkákban, hírlapi cikkekben, tudós 
értekezésekben történt. A magyarországi közvélemény azonban elég pontos képet 
kaphatott még akkor is, ha a bécsi udvar szándéka korlátozta a szerz ők aka-
ratát, kutatásait. Els ősorban a híradások, az adatok viszonylag magas száma 
eredményezhette a Szerbiáról alkotott kép pontosságát. S amikor az 1810-es 
esztendőkben a szerb népköltészet megjelenik a magyar irodalomban, könnyen 
elfoglalhatja méltó helyét, ismer ősöket üdvözölhet, s ismer ősök üdvözlik. Szerbia 
megjelent a magyar történeti irodalomban, számontartott tényez ővé vált. 
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SERBIENS ENTDECKUNG IN DER 
UNGARISCHEN AUFKLARISCFIEN HISTORIOGRAPI-HE  

Der Zweck dieser Studie ist: die engen  und  unmittelbaren serbisch-ungarischen 
kulturellen Beziehungen - in der Epoche der Aufklärung - zu vorzeigeri. Zuerst 
nur der kaiserliche Hof erwartete  von  den ungarischen Historikem die wiessenschaft-
liche Beweisführung: der  Balkan  hatte vormais zum ungarischen Königsreich gehört,  
darum  gehört er (am Ende des  XVIII.  Jhs.) zu dem  Habsburg-König. Georg Pray 
erhielt vom Hof zuerst cinem solchen Auftrag. Sein Werk:  De  iure regnum Hunga-
riae in Bosniam, Serviam et Bulgariam blieb in Handschrift,  und  erschien nur in den  
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30. Hahren des XIX. Jhs. Das Interesse war jedoch erwacht. E. Horányi - ein Freund 
des Jovan Rajié-s - in seinem Bücher (Memoria Hungarorum, Nova Memoria Hungaro-
rum) schrieb über Georg Branković, Ludwig Schedius - der Professor der Mthetik an 
der pesther Universität - in der „Zeitschrift von und für Ungern" (1802-1804) ver-
öffentlichte Artikein über serbische Bücher, serbische kulturelle Ereignisse. J. Chr. Engel 
gab - mit der Hilfe des Erzbischofs Stratimirovi ć  und Kopitars und Dobrovskys - de 
„Geschichte des Ungarisches Reicha und NebenInder" heraus (1797-1804), in welchem 
Buch er auch eme serbische Historie schrieb. Auch ín dem „Ungarischen Plutarch" 
(Pesth, 1816) können wir die Biographie des J. Rajié und D. Obradovi ć  findn. 

I.  Fried  
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Božidar Kovaek  

MIKSZÁTH KÁLMÁN 
EGY SZERBHORVÁT 
FORDITÓJÁRÓL 

A tizenkilencedik századi magyar irodalom számos - ma már feledésbe 
merülő  - szerbhorvát fordításai között Joca Bogdanov két könyve is említést 
érdemel. Mint fiatal ember fordította őket; a későbbi évek folyamán nem tért 
vissza irodalmi ambícióihoz, s így mint fordító soha sem részesült figyelem-
ben, kivéve fordításai megjelenésének pillanatát. Közéleti és politikai tevékeny-
sége homályba borított majd mindent, amit az irodalomért és a kultúráért tett. 

Dr. Jovan Bogdanov a mai Zrenjaninban született. 1884-ben bukkan fel 
a neve a Matica srpska ösztöndíjasaként - ekkor még gimnazista -‚ majd 
egészen pesti jogi tanulmányainak befejezéséig többször is. Miután elvégezte a 
jogot, a  Srpski list  c. tiszavirág-életű  folyóiratot szerkeszti szül ővárosában, 
Nagybecskereken. Hamarosan városi szenátor lett Pancsován, majd Torontál-
Temes vármegye főispánja, halála el őtt pedig államtanácsossá választják, ami 
igen magas közjogi méltóságot jelentett az államigazgatásban. 1926 áprilisában 
halt meg. Egyike volt a vajdasági Szerb Demokrata Párt és a Független De-
mokrata Párt megalapítóinak és oszlopos tagjainak. Mint tekintélyes politikus 
tagja volt a Nagy Tanácsnak és a Nagy Nemzetgy űlésnek, amely kimondta 
Vajdaság elszakadását Magyarországtól és Jugoszláviához való csatlakozását. 
Egy nekrológban' a következ őket olvassuk róla: „Bízvást állíthatjuk, hogy a 
legközkedveltebb ember volt nemcsak Pancsován, hanem egész Bánságban." 
Valóban, a szabadelv ű  polgári politikusok elitjéhez tartozott a század els ő  
negyedében. Sajnos, közéleti munkásságáról csak nagyon kevés emlék maradt 
fenn, annak ellenére, hogy apja volt dr. Vasa Bogdanovnak, a neves történész-
nek. Még kevesebbet, úgyszólván semmit sem tudunk irodalmi munkásságáról. 
Erről mindössze két fordítás-kötete árulhat el valamit. Ezek:  Pripovetke  K.  
Miksata  (Mikszáth Kálmán elbeszélései) 1894-b ől és  Kita cve ća iz susednog 
perivoja  (Egy csokor virág a szomszéd kertb ől) I 896-ból. Mindkét könyvet 
J. Grčić  nagybecskereki könyvkeresked ő  adta ki. 

Az elsőben Bogdanov Mikszáth Kálmánnak, az akkor már neves írónak é5 
tekintélyes közéleti embernek a novelláiból ad válogatást. Azokat a novellákat 
ültette át, amelyekben a leger ősebben jut kifejezésre Mikszáth nosztalgikus vá-
gyódása ifjúsága kissé idealizált falusi világa iránt. Ezek nagyobbrészt anek-
dotikus szövésű  falusi arcképek, amelyekben a snerz ő  nem hatol az akkor még 
feudális, istenhátamögötti magyar vidék szánalmas társadalmi viszonyainak lé-
nyegébe. A patriarchális jobbágyok és féljobbágyok figurái keverednek itt az 
expanzív kapitalista viszonyok által teremtett figurákkal, a keresked őkkel, a 
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kishivatalnokokkal, elszegényedett értelmiségiekkel és fél-értelmiségiekkel. Bog -
danov  jól válogatta meg az anyagot, noha szemmel láthatóan nem ismerte 
Mikszáth addig írt Összes m űveit. Mint jó antológia-szerkeszt ő  arra is ügyel, 
hogy az elbeszéléseket összef űzze a környezetrajz, az érzelmi világ, ritkábban 
pedig a fabula. A felvett elbeszélések többsége azok közé tartozik, amelyeknek 
az értékét csak részben csökkentette az id ő, tehát Mikszáth legjobb művei közé.  
Bogdanov  szövege jól simult Mikszáthéhoz: majd mindenben híven követi ere-
detijét, értelemben, atmoszférában, s őt formában is. Még mai, sokkal szigorúbb 
mércéink szerint is elmondhatjuk, hogy fordítása jó szolgálatot tett  Mitszáthnak,  
de a szerbhorvát olvasóközönségnek is. A maga idejében  Bogdanov  mindössze 
egyetlen dicséretben részesült, de  Póth  István cikke (Egy szerb Mikszáth kötet 
az író előszavával. Irodalomtörténeti Közlemények, 1960.  LXIV.  évfolyam, 3. 
szám, 377-9.) méltó elégtételt szolgáltat neki.  Póth  összeállította a könyvbe 
felvett elbeszélések jegyzékét, azonosította őket, ismertette  Milan Savić  róla írt 
kritikáját, s közölte Mikszáth el őszavának magyar fordítását. 

Második könyvével  Bogdanovnak  nem sikerült megismételnie az els ő  sikerét. 
Ezt maga is érezte, s nem is írta alá nevét a fordításnak. Az Egy csokor Virág 
a szomszéd kertb ől főcím s az Egy sor válogatott elbeszélés a magyar iro-
dalomból (Niz odabranih priča iz mađarske književnosti)  alcím alatt csak ez 
olvasható: „Fordítás magyarból". A fordító személyét a kiadó indiszkréciója 
árulja el az el őző  könyvben. A Mikszáth-novellák borítólapján bejelenti az Egy 
sor válogatott elbeszélés  . . .  megjelenését, s ezen a fordítójának teljes neve fel 
van tüntetve. A könyv alapvető  hibája a válogatás egyenetlensége. Hat elbe-
szélést közöl négy szerz ő től. Ketten  -  két-két elbeszéléssel szerepelnek  -  az 
akkori magyar irodalom élgárdájához tartoznak: Jókai Mór és Mikszáth Kál-
mán, de a másik kett őről ezt bizony nem lehet elmondani. Jókai elbeszélései 
közül  Bogdanov  Az utolsó ciga'nyország-ot fordította  (Poslednja ciganska dr-
žava),  s egy másikat  Iz dnevnika jednog zenskinja  címmel, amit azonban a 
rendelkezésemre álló szakirodalom alapján nem tudok azonosítani.  Bogdanov  
valószínűleg teljesen megváltoztatta. Mikszáthtól átveszi a már lefordított  Žena 
je zena  (Minden asszony  -  asszony) c. elbeszélést s kiegészíti az O  lepoj  kosi  
Perijevib devojaka (Péri lányok szép haja) c. novellával. A könyvben ott ta-
láljuk még Murai Károly  Ona je uzrok svemu (A lány az oka mindennek) 
címen közzétett, „színjáték elbeszélésben" m űfaji jelöléssel ellátott, és Hevesi 
József  Teorija isparenja (A kipárolgás elmélete) c. művét. Murai Károly, családi 
néven Kovács László (1857-1933), újságíró és lapszerkeszt ő , a Magyar Hírlap 
és a Fővárosi Lapok munkatársa. Regényeket és elbeszéléseket írt, humoros pró-
zája két külön kötetben jelent meg, de irodalmi m űködése úgyszólván visszhang-
talan maradt. Egyfelvonásosokat és vígjátékokat is Írt, amelyek közül néhányat 
be is mutattak a fővárosi színházak, múló sikerrel. Hevesi József (1857-1929) 
neve még kevesebb nyomot hagyott a magyar irodalomban. Verseket írt és jó-
részt humoros hangú elbeszéléseket, valamint színpadi m űveket. Egyedül talán 
franciából fordított darabjai érdemelnek kissé nagyobb figyelmet.  Bogdanov  úgy 
látszik  Grčićnek,  kiadójának a megrendelésére állította össze ezt a kötetet, s 
inkább a közönség-ízlés és az üzleti szempontok érvényesültek benne, mint saját 
szándékai és ismeretei. 

Noha a fordítások  sikereseknek  mondhatók, é5 fontosak is a múlt század-
végi szerb irodalmi ízlés rekonstruálásához,  Joca Bogdanov  fordítás-kötetei ma 
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már nem érdekelnének nagyobb figyelmet, ha els ő  kötetében nem közölte volna 
Mikszáth említett előszavát. 

A fordítás megítélésén kívül, amelynek során Mikszáth rendkívül hízelg ően 
nyilatkozik Bogdanovról, a szöveg elárul valamit a szerz ő  olvasmányairól is. 
A szerbhorvát népdalokat, mint maga mondja, lelkesedéssel olvasta. Megta-
lálhatta Őket Székács József (1808-1876) fordításainak második kiadásában 
(Szerb  népdalok e's  hősregék, 1887) és Radics György (1846-1886)  Rigómezei  
dalok (1882) c. könyvében. Ma e Mikszáth-szöveg legérdekesebb része az, amely-
ben az irodalomról mint eszményi hídról nyilatkozik, amely egymáshoz közelíti 
a két népet, amelyet a politikai egyenetlenségek szétválasztanak és elidegeníte-
nek egymástól. Jóllehet metaforái romantikusak (és elég banálisak), állásfogla-
lásának realitása kétségtelen - a közös élet elkerülhetetlenségére, a két kultúra 
rokonságára s elmélyítésének szükségére int. 

Mikszáth nem áll egyedül álláspontjával. Más - politikailag realista - 
magyar írók is kifejezést adtak ennek. Mi több, úgy vélem, Jókai sugalmazhatta 
Mikszáthnak ezeket a szavakat. 1894 január elején - Mikszáth pedig ebben 
az évben írta ezt a szöveget - ünnepelték Jókai írói munkásságának ötvenedik 
évfordulóját. A szerbek nem mulasztották el az alkalmat, hogy részt vegyenek 
az ünneplésben - Szerbia fejedelme Szent Száva érdemrenddel tünteti ki, s 
megválasztják a Matica srpska tiszteletbeli tagjává. A Matica srpska küldött-
ségét Antonije Hadži ć  (1831-.-1916) titkár vezette. A  Branik2  c. lap azt Írja, 
hogy Jókait a beszéd „meghatotta, megcsókolta a Matica titkárát, s kijelentette, 
hogy igen örül annak, hogy a Matica nem feledkezett meg róla, s hogy a Matica 
kitüntetése örömmel és gyönyör űséggel tölti el lelkét." Megkérte Hadži ćot, hogy 
tolmácsolja háláját a Maticának „azért a szeretetért, amivel a sírig elkötelezte 
Őt". Ezeket a szavakat, amelyek indítékot adhattak Mikszáthnak, Jókai az esti 
vacsorán mondotta ki. A  Branik  Sajnos nem idézi szószerint Jókait, csak át-
meséli nyilatkozatát: »A jubiláns tiszteletére a redoute helyiségeiben rendezett 
soirée-n Jókai odalépett a Matica titkárához, barátilag megszorította a kezét, 
s többek között azt mondta neki, hogy a költők és az írók dolga, hogy kija-
vítsák, amit a politikusok elrontanak. A szép egyetértés és a testvéri szeretet 
kell hogy összefűzze e mindannyiunk számára kedves hazánk minden népét, s 
a mi szent feladatunk - úgymond - az, hogy ezt a szeretetet és összetartást 
erősítsük. A búcsú alkalmával a Matica titkárának a következ ő  szavakat mon-
dotta szerb nyelven: „Zbogom brate dragi! Ja sam tvoj, ti si moj!" (,‚Isten 
veled, kedves barátom! Én a tiéd vagyok, te az enyém!")« 

A súlyos politikai ellentétek évei voltak ezek. A magyar uralkodó osztály 
nyomására a szerbek elkeseredett nemzeti ellenállással feleltek. Az irodalom 
megkísérelte, hogy a tampon szerepét töltse be az ellentétes er ők között. E kí-
sérletek egyike volt Joca Bogdanov két fordítás-kötete, valamint Mikszáth 
szerbhorvát szövege is - az elbeszélései elé írt el őszó. 

JEGYZETEK  

PanČevac,  1926. április 25. 
Branik,  1894. 1. szám, 1 113 I. Aláírás nélküli tudósítás Pestr ő l. Az a benyomásom, hogy a tu-

dósítást maga  Antonije Had*ić  Írta. 
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REZIME  

O JEDNOM PREVODIOCU KALMANA MIKSATA 

Dr Jovan Bogdanov, ugledni vojvo đanski javni i politički radnik, u miadosti je 
objavio dve knjige prevoda s ma đarskog. Prva je Pripovetlee  K.  Miksata  (1894), a 
druga Kita cve ća iz susednog perivoja  (1896) u  kojoj je šest pripovedaka od Četvorice 
autora: Mora Jokaija  (1825-1904),  Kalmana Miksata  (1847-1910), Karolja Muraija 
(1857-1933) i  Jožefa Heveija  (1857-1929).  Prva knjiga je izuzetno uspela i p0 iż-

boru i po kvaiitetu prevoda, u drugoj je Bogdanov zatajio u pogledu izbora, pa se 
nije ni potpisao kao prevodilac. Predgovor Pipovetkama  K.  Miksata napisao je sam 
autor. Ideje o književnosti kao mostu 7bliženja meiu narodima dovode se ovim 
Č lankom uvezu sa izjavama Mora Jokaija 1>o&tkom  1894,  za koje je Miksat verovatno 
znao piući svoj predgovor. 
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Lőrinc Péter 

A „TORONTÁL" ÉS A 
TORONTÁLI POLGÁRI 
TÁRSADALOMTUDOMÁNY 

Az 1897-es aratósztrájkok éve Torontálban is fordulópontot jelentett. 
Ekkor indult meg a harc a dolgozó nép valamint a nemzetiségek megnyeré-
séért, leszereléséért: csend őrkesztyűvel, engedményekkel és - tudománnyal, 
mert az ellenfél leszerelése a helyzet ismeretét követelte meg els ősorban. A hely-
zettel minden torontáli nép igyekezett persze megismerkedni, mégis minden nép 
és minden egyén más és más szempontból, a maga külön szemszögéb ől tekintett 
a kérdésre. A magyar polgár, lett légyen az „úri" vagy pedig az „új" Magyar-
ország képviselője is, feladatának tartotta a kérdés megoldását é5 el őzetes meg-
ismerését, hogy ilymódon még polgári keretek é5 az integer, intakt Magyar-
ország keretei között fogja ki a szelet a „túlmesszire" men ő  nép és népek 
vitorlájából. 1897-ben, az eleméri véres csata után, hamarosan megjelent Je-
szenszky Ignác komoly tudományos könyve A  kiáltó  szó, de 1897-ben és 
utána jelentek meg Jala Tomié szerb, valamint Farkas Geiza é5 mások magyar 
könyvei, tanulmányai j 5 1 

Ezt a kérdést, a korhoz-kötöttség kérdését, itt természetszer űleg csupán 
éppen megérintettem, de ez a kérdés, az ti. hogy miben is különbözik Torontál 
„minden más" megyét ől, Becskerek a többi kisvárostól - komolyabb tasulrná-
nyozást érdemel. Igy erre a kérdésre alkalomadtán visszatérek. Most át kell 
térnem témámra, a  Toronta'lnak  mint oly sajtóterméknek bemutatására, amely 
a vármegye s a mindenkori kormánypártok szubvencionált közlönye volt Ugyan, 
de így is kénytelen volt a társadalom éget ő  kérdéseivel a napi híreken és hír-
magyarázatokon túlmen ően is, elmélyültebben és tudományosabban is foglal-
kozni. 

Tudatosan, a leszerel ő  politika érdekében foglalkoztak itt a politikusok és 
tudósok - a politikai tudományokkal, államelmélettel, amit újabban szeretünk 
„politikológiának" nevezgetni, sőt a társadalomtudományokkal, szociológiával 
is, ami azonban semmiképpen sem jelenti azt, hogy a  Torontál  és a torontáli 
publicisták vagy tudományos írók között ne akadt volna számos oly egyén is, 
aki nem meggyőződésből lépett a haladás útjára, ha azután furcsa-felemás mó-
don: objektíve mégis a leszerel ő  politikát é5 céljait szolgálta is, habár szub-
ektíve a haladást igyekezett meggyorsítani. 2  A  Torontáłt  böngészgetve arra az 
eredményre jutottam, hogy a Farkasok, Jeszenszkyek nem neki szánták írásai-
kat; a társadalomtudományi el őadók közül pedig ez a lap inkább a hatóságot 
képviselő, bár jelentéktelenebb Jankó Ágostonnak adott teret hasábjain, mint 
a haladó Sternnek vagy akár magának a lap szerkeszt őjének, Somfainak, aki 
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nem Csupán regényeiben, hanem cikkeiben és el őadásaiban is tárgyalta a társa-
dalmi kérdéseket. Leggyakoribb vendége a lapnak az európai hír ű  tudós, dr 
Czirbusz Géza volt, akivel ezért a legtöbbet kell itt foglalkoznom. 

Ha az egyéneket csoportosítani kívánom, nem hagyhatom figyelmen kívül 
at, hogy ha az emberek teremtik is a korszakokat, a korszakok teremtik vi-
szont az embereket, a maguknak való egyéneket. A  Toront41  is erre tanít, 
hiszen egy és ugyanazon egyénei sem egyformán haladók például az id ők fo-
lyamán. Ha az 1897-1898-as esztend ő  falusi csatái indították meg a társa-
dalomtudományok bánáti fejlődését, úgy az 1900-as években ezek egyre hala-
dóbbá válnak, hogy tet őpontra akkor fussanak fel (1912-14), amikor mind az 
országban általában, mind itt is a legforradalmibbá válik a helyzet; amikor 
egyre világosabbá válik, hogy a munkásságnak, baloldali polgárnak és a haladó 
nemzetiségieknek egy közös fronton van a helyük. 3  Ezt a felfelé ívelő  vonalat 
azután a háború kettétörte (1914), amint erre a  Toronta'l  is elegendő  bizonyí-
tékot nyújt. 

Az egyéni tehetség és fejlődés is hatott természetesen a kultúra és tudo-
mány mindenkori állására és álláspontjaira, habár olykor egy-iegy meghatáro-
zott időpontban is más és más lehetett egyesek állásfoglalása, aszerint, hogy 
milyen kérdésről volt szó; de kinek-kinek tudása, ismeretei szerint is. Jankó 
alispán például jól ismerte a megye politikai é5 társadalmi helyzetét s e téren 
komoly tudományt tudott nyújtani; viszont mint dzsentri, azaz lovagias ga-
vallér a nőkérdésben egyszerűen primitív a gondolkodásmódja é5 semmiben 
sem különbözik a gondtalan nemesek kézcsókos-korbácsos gondolkodásmódjától. 
(,‚Nőhöz indulsz? Ne felejtsd otthon a korbácsot!" - mondotta Zarathustra is, 
pedig számos más kérdésben igazán nem volt maradi.) 4  Czirbusz Géza sem volt 
ugyanazon a magas tudományos színvonalon minden id őben és minden kérdés-
ben. Ehhez túlságosan is sok téren mozgott, túlságosan is szétforgácsolta erejét. 

Akkoriban a Pleitz Fer. Pál nyomda é5 kiadó, meg a Szabó Ferenc apát-
plébános tudományos és tudományszervez ő  munkásságának vonzásában Becske-
reken számos történetíró akadt; olyan is, aki a távoli múltba tekintett vissza 
és néhány vaskos köteten alul nem adta; olyan is, aki csak éppen belekóstolt 
a múlt vizsgálatába, mert a jelenben élt, a jelen társadalmi problémái vonzot-
ták, s ha visszatekintett is a múltba, az érdekelte a tovat űnő  századokban, ami 
a jelen problémáinak alapját szolgáltathatta. Nagy Sándor bizonyára kevesebbet 
nyújtott témája terén, mint Acsádi Ignác, de az ő  könyve jóval Acsádié előtt 
jelent meg és Becskereken. Igy is többet adott, mint amennyit egy kisvárosi 
úttörőtől bárki is elvárt és elvárhatott a XIX. században. Olyan könyv ez, 
amely még ma is élvezettel és haszonnal olvasható. 

A  Torontál  is közölt történeti tárcákat, amelyek néha hármas-határterü-
letet érintettek: bele-bele „hajtva" mind a társadalomtudomány, mind a szép-
Irodalom „tilosába" is. Ilyen a Hadffy Döme cikke is, amely anekdótikusan 
ugyan, de az uradalmak történetét próbálta megírni, s őt a társadalmi mozgal-
makról és a határőrvidék polgárosodásáról is értesit.O Török Ferenc már a rég-
múltba kalandozik, alaposan eltávolodva a szociológiától. Viszont a kereske-
delem és gazdasági élet történetével foglalkozik, ez pedig körünkbe vág. Cikke 
„társadalmi tevékenység" amiatt is, mert azt a Nagybecskeiieki Munkásképz ő  
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és Társasegylet „estélyén" olvasta fel, jelezve, hogy itt a polgári kultúra ter-
jesztéséről van szó - a proletariátus soraiban. Az el őadó a kultúra-terjesztő  
lapokról és egyletekről is megemlékezett, azokat is propagálva egyúttal. 7  Stassik 
Ferenc vagy Olchváry Odön olyan történelmi eseményeket ismertetett, ame-
lyeknek inkább kultúrtörténeti mint szociológiai vonatkozásaik voltak. 8  Ezután 
meggyérültek a történelemkedvel ők cikkei, előadásai és csak 1906-1907-ben 
bukkanunk újra ilyenekre. Ezek szintén koruk társadalmi mozgalmai számára 
igyekeztek hagyományt teremteni. Az egyik cikk például Széchenyir ől és ko-
ráról szólt, éspedig akkor, amikor a koalíció kormánya az önálló vámterület 
megteremtése helyett a tulipános iparteremtési mozgalmat kezdeményezte. Egy 
másik a becskereki Laza Hadži ćot használja fel tradíció-teremtésre, aki 1848-
ban nem a magyarellenes háborúhoz csatlakozott, hanem mint magyar képvisel ő  
az agrárkérdés komolyabb, haladóbb megoldásáért harcolt, szerb létére is - a 
magyar parlamentben -‚ akár a szintén bánáti, román Traian Murgu is. Ez 
1907-ben, amikor a magyar koalíciós kormány nem csupán a proletariátust, ha-
nem a nemzetiségeket is kihívta önmaga ellen - feltétlenül társadalmi irány-
zatosságra mutat. 9  

Ellentétes irányú célzatosságra mutatnak Czirbusz egyes oly történeti-
anthropogeográfiai cikkei, amelyek például hol Erzsébetr ől, „Magyarország nagy-
asszonyáról"°, hol a szerb háborúról szólnak és azt bizonyítják a proletároknak, 
hogy a Balkánon a Monarchiának van igaza: a szerb—osztrák—magyar er ővi-
szonyok legalábbis erre mutatnak, hiszen a Monarchia er ősebb a kis balkán-
államoknál." Másutt Elena Racovita-t énekli meg prózában, azt a n őt, akinek 
kedvéért Lassalle halálos párbajt VíyOtt. 12  Hamarosan visszatért mégis a Balkán-
félsziget történetére, továbbra is a magyar, s őt a Habsburg-imperializmus síkján 
mozogva. 13  Ezek az írások magasabb színvonalon állanak, a társadalomtudo-
mányt és anthropogeográfiát viszik át a történeti múltba. Még inkább áldoz 
tudományos érdekl ődésének Czirbusz ott, ahol az „új" Magyarországnak kíván 
hagyományt teremteni maga is, és ezért visszatér a reformkorszak (1825-48) 
tárgyalására, mert e korszak embereinek céljai nem sokban különböztek az 
1900-14-es időszak új, demokratikus Magyarországot épít ő  embereiiijek céljai-
tól. Ebben az írásában az agrárkérdést, birtokkérdést is társadalomtudományi 
színvonalra emeli. 14  

Néha-néha a főleg erkölcsfilozófiai cikkeket író rabbi, dr Klein Mór is 
közölt egy-egy történelmi cikket Albániáról, a száz esztend ős Szalay László-
ról', míg a világháború kitörése el őtti napokban a lap Szentkláray Jen ő  
könyvéb ől közölt részleteket Debreceni Bárány Ágoston élete és munkái címen.' 

A két oldalra csökkent háborús lap jó ideig csak a háború híreit közli - 
a „Hőfereket". 1915-ben érdekl ődése újra kezd kiterjedni a kulturális kérdések 
felé, amennyiben azok a háborús érdeknek terjeszt őivé válnak, válhatnak. Tör-
ténelmi írásokat, éspedig újra Czirbusztól, 1916 nyárutóján közöl a lap els ő  
ízben. Ebben a tudós már menekül a múltba, mert csak a múlttal kapcsolatban 
mondhatja ki a gondolatot, amely kikívánkozik bel őle. Azt bizonyítja ugyanis, 
hogy a honfoglalás idején a Bánát nem volt üres, lakatlan terület, hogy laktak 
itt népek jóval a honfoglalás el őtt is. Csak sejteti, hogy szlávok voltak ezek s 
hogy hatottak is a magyar kultúrára: a társadalmi-gazdasági életre, az állami 
szervezet kialakulására, a vallásra, s őt a magyar nyelvre is. Hallgatólag ugyan, 
de cáfolja az 1914-1915-ös háborús eltévelyedést a nemzeti kultúra síkján. 
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Czirbuszban,  e cikk írása közben kezd új életre kelni a tudós, akit nemrég, 
1914-1915-ben, teljesen kivetett magából. 17  Oly cikkeiben, amelyekben nem 
menekülhet a szabadabb teret nyújtó múltba, visszasüpped mégis a tudomány-
talanságba, a reakciós háborús politikába. 

A társadalomtudománynak a történelmi múlt és a politikai jelen felé for-
duló arculatát szemlélve - lehetetlen nem id őzni el kissé hosszasabban a bánáti 
államelméleti és társadalomtudományi front talán mindmáig legaktuálisabb kér-
désénél: a nemzeti kérdésnél. 

A magyar polgári parlamentáris pártok a birtokkal szövetkezett t őkét kép-
viselték. Ez volt oka Balkán felé forduló imperializmusuknak, amely természet-
szerűleg visszahatott a hazai nemzetiségek elleni politikájukra. A  Tororztáł ,  a 
mindenkori kormány és megye szubvencionált napilapja is csak ezt a politikát 
követhette hát és a külmunkatársak is rákényszerültek arra, hogy foglalkozza-
nak mind a nemzeti kérdéssel, mindpedig a külpolitika kérdéseivel, ha azután 
igyekeztek is e kérdések elemzését a „politikológia" és szociológia tudományos 
színvonalára emelni. 

Czirbusz,  tudjuk, még a háború alatt is megpróbálkozott azzal, hogy - a 
múltba kalandozva - némi igazságot tegyen a nemzeti kérdésben. Stassik Fe-
renc, a választójogi harcok kezdetén, igyekezve elmélyíteni a kérdést, statiszti-
kailag is megalapozza azt. Polgári és faji szempontból tekint ugyan a választó-
jogra, de meglátja benne mind a nemzeti-nemzetiségi, mind a társadalmi vonat-
kozásokat is és az els ő  komoly szociológiai cikket nyújtja ezzel a lapban. Meri 
meglátni és megállapítani például, hogy a nacionalizmusnak az internacionaliz-
mussal karöltve kell haladnia. 18  Czirbusz Géza túltesz rajta hamarosan. Cikke 

koalíció bukása után jelent meg (1910) s tulajdonképpen csak ismertetése 
nagyobblélegzetű  előadásának, amelyet a TMKE 25 éves jubileumi ünnepségein 
tartott (1885-1910). Igy most az el őadás telj ęs szövegét veszem el ő , amelyet az 
évkönyvek szerkeszt ője, az egylet titkára, Somfai János publikált. Az el őadás 
egyes megállapításaiban, úgy érzem, nyújt annyit, mint a szintén bánáti (lippai) 
Braun Róbert, aki pedig a polgári radikálisok leghaladóbb szociológusa volt és 
talán az egyetlen az akkori „új" Magyarországon is, aki eredetiben olvasta a 
szerb-horvát és szlovén, valamint román vonatkozású tudományos irodalmat 

így többet tudott e kérdésben a radikálisok fejénél, Jászi Oszkárnál, ha kü-
lönben mögötte maradt is egyes más tereken. 

Czirbuszról  nem mondhatni, hogy nem volt benne jó adag sovinizmus és 
Balkán felé irányuló nemzeti agresszivitás. Mégis, ebben az írásában, a Go-
bineauk, Chamberlainek é5 mások tudománykodó felfogásával szemben (amely 
az imperializmust a faji elmélet kidolgozásával igyekezett „tudományos" talap-
zatra helyezni) azt bizonyította, hogy a faji elmélet nem tudomány. Imperia-
lista volt ugyan maga is, de ha a tudományos igazság azt kívánta, kicsavarta 
az imperializmus „tudományos" fegyverét akár a saját maga kezéb ől is. A tu-
dományos igazság mindenek el őtt és fölött, ez volt, külön nem hangoztatott, 
jelszava. Itt is kimondta, hogy fajok pedig nincsenek, mert nincs oly fajismer-
tető  jegy, mely kizárólagos és örök volna. A népek keverednek ma és kevered-
tek a múltban, ezért „a vérbeliséget szintén csak csínján kell elhinni". Oly 
nemzet, amely származását szepl őtlenül, hitelesen kimutathatná, nincs "se Euró- 
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pában s a glóbuszon sem. Ezt persze a politikai phrázisok suggestiója alatt álló 
körökben megdöbbenéssel hallgatják, mert politikai hitelük és boldogulásuk forog 
kockán." Hiába próbálják mégis másokra er őszakolni az „egységes nemzeti"-  
ideált, Legfeljebb. „nemzeti egységet" ígérhetnek, mert ezt politikailag meg lehet 
csinálni. Egységes nemzetet nem, mivelhogy ilyen nincsen. Sem a vér, sem a 
nyelv, sőt a kényszer sem teremt önmagában nemzetet." 

Egy-egy már kialakult nemzet számos különböz ő  nép ellentétes elemeit ol-
vasztotta magába. Fajmagyar nincs! A magyar, akár a német is, jórészt szláv 
eredetű . Nem a származás, a faj teremt nemzetet, hanem a nevelés... A nem-
zet nem faji, a nemzet - politikai alakulat, a történelmi fejl ődés eredménye és 
„sem örökké nem volt, hirtelen nem lett és örökké sem tart". Van államnélküli 
nemzet is, ha politikusaink nem is szólnak róla. A történelem, a társadalom 
alakítja ki a nemzetet és „Politikailag egységes nemzetek Európában a gazdag 
nemzetek, mégpedig vagyonosságuk sorrendjében." Mai szóval tehát, Czirbusz 
szerint is, a polgárosulás és a tőkés rendszer kialakulásának sorrendjében jelent-
keztek - mindaddig - a nemzetek. 

Szerzőnk szerint mégis vannak fejl ődő , de vannak bukott nemzetek is és 
—  ebben jut nála szóhoz a nemzeti-polgári politikai és társadalmi-gazdasági 
érdek. Ilyen „szétszaggatott", „bukott" nemzet szerinte a szerb és a román is. 

Néha hát erősebb benne az osztályérdek, mint a tudományos igazság sze-
retete. Tudományosságát e ponton porrá zúzza az expanziós törekvés. Persze 
igaz az, amit magyarázatképpen f űz megállapításához, az ti., hogy a nemzet a 
társadalmi fejlődés terméke, az ember létezésének múló formája. De a szerb és 
román, valamint a macedón nemzet is 1910-ben a fejl ődés felfelé ível ő  vonalán 
mozgott még. Korlátjai között, saját színvonala alatt maradva ez egyszer, Így 
folytatja elmélkedését: A magyar úri hagyomány ki tudja használni a nemzeti-
politikai egység megteremtésére az adottságokat, mert a magyar úri fajtájú po-
litikus megnyerő  és konciliáns. Ezt 1910-ben mondja írónk (a 30 millió magyart 
meghirdető) Rákosi Jen ő  jelenlétében, olyan politikusok jelenlétében, akik mint 
a Tisza-éra teremtményei zászlóaljnyi katonaságot vezényeltek ki ugyanakkor a 
választások „szabadságának" biztosítására. 

Azután, újra legyőzve a benne ágaskodó sovinisztát, így folytatja szavait: 
Viszont ma (1910) a kelő  magyar imperializmus, az ötven millió magyarról 
álmodozó megalománia nem jogosult. (Mellette ült Rákosi Jen ő , aki persze 30 
millió magyarról álmodozott csupán, de az iróniát kedvel ő  Czirbusz, talán 
éppen ezért, ráduplázott!) Nem ez a magyar hivatás, folytatja. A magyar hi-
vatás gazdasági téren vezetni Európában  (?!).  Itt tehát, újból kibújik belőle az 
imperialista, hogy azután mégis így folytassa: A magyar tehát számos nép ke-
veredéséből keletkezett. Hunyadi János is „délmagyarországi tipus": „Tudott 
románul, tudott szerbül, másképp hogyis lelkesíthette volna a köznépet.. .- 

A  nemzet kialakulására -a földrajzi adottságok, a kulturális tényez ők és a 
gazdasági szükségletek hatnak. Ezt tudnunk kell, mondja, ha nem is esünk a 
marxista végletbe. A megélhetés vágya és lehet ősége a közös területen fontosabb 
mint a fajta, a nyelv, sőt az ideológia is. 

Ez a közös gazdasági érdek f űzi egybe a Monarchia egyes népeit is.. 
folytatja, visszatérve a Balkán felé irányuló expanziós törekvés k&vetelményeire. 
De ne feledjük, akkoriban hasonló módon gondolkodtak az ausztromarxisták 
is, akik maguk sem vették észre, vagy tekintetbe, a „bukott", „kimult" nem-
zetek elszakadási törekvéseit, már rég nemzettéforrottságát! Ezért nem szabad 
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(a Monarchia  -  L. P.) nagy gazdasági-politikai egységét szétdarabolni, mondja, 
a  -  nemzeti függetlenséget segítve el ő .  (!)  Igy nyújt végül is tudományos érvet  
Czirbusz  az  ausztromarxistáknak  vagy a  -  Tiszák—Khuenek  67-es, 48-ellenes 
elgondolásainak  - Justh  Gyula s hamarosan már Károlyi Mihály idején. Min-
den tudomány korlátozott, korának és osztályának határai között mozoghat 
csak szabadon. Elvégre  - Kún  Béla 1919 áprilisi nyilatkozatáig  -  senki (talán 
Braunt sem kivéve?!) sem tudott túljutni a  czirbuszi  korlátokon, aki  -  kora és 
osztálya ellenére  -  eljutott odáig, ameddig korában egyáltalán eljuthatott: az 
ausztromarxizmusig, legalább is annak a nemzeti kérdésben elfoglalt álláspont-
jáig. Habár elismeri a marxizmust, pontosabban a történelmi materializmust, ha 
(mint maga Marx is!) ki is egészíti azt bizonyos eszmei-lélektani hatások elis-
merésével  -  mégis polgár marad, amikor így folytatja: A terjeszkedésr ől egy 
állam sem mondhat le. A magyar a Balkán felé terjeszkedhet csupán és Ott  is  
kell keresnie a gazdasági „boldogulás" útját. Iparosodjék és szállítsa ipari cik-
keit a Balkánra  -  ez számára az egyedül járható út.  

Czirbusz  „kiegészítené" a történeti materializmust bizonyos erkölcsi-eszmei 
tényezőkkel (melyeket a vulgáris materializmus vetett csupán el), de, amint ezt 
a piarista-nevelésű  tanártól másképp cl sem várhatnók, ezek az eszmei ténye-
zők nála valláserkölcsi köntösben jelentkeznek (mint sokszor  Kleinnál,  a rabbi-
nál is!) Mégis: tudja, hogy a törzsi lokálpatriotizmusból lesz, magasabb fokon, 
a hazaszeretet, majd a legmagasabb fokon  -  az emberszeretet, a humanizmus. 

Az ókor és középkor még, szerinte sem, ismerte a nemzetet. A polgárosodás 
teremtette azt meg  -  mégis, kerekedik felül benne az idealista: a nemzet lé-
nyege  - tömegszuggeszció!  Nem látja  (vajjon  ki látja, hiszi közelgő  halálát?!) 
a közelgő  széthullást (8 év távlatából), így folytatja hát érvelését: Nem szét -
hulás,  de újabb integráció előtt állunk! A materializmust ugyanis  Czirbusz  nem 
kapcsolja a dialektikus gondolkodásmóddal, így nem veheti észre, hogy ellen-
tétekben és ellentmondásokban fejl ődik a nemzet és az emberiség, hogy az in-
tegrálódással sokszor párhuzamosan  együttjár  a széthullás folyamata, hogy a 
különálló, szabad, független nemzetek útján juthatunk csak cl a nemzetközi 
humanitás korába. De akkor ezt  -  Leninen kívül  -  a szocialisták sem látták, 
mért látta volna hát éppen a piarista gimnázium tanára!? 

Ezek után megértjük Bismarck elveir ől szóló  irását is.20  Majdnem teljessé-
gében  jelfogadja  Bismarck módszerét, így pl. azt az elvet, hogy cl kell fogadni 
mindazt, ami hasznos lehet. A németek pl. hasznot húztak a bismarcki hábo-
rúkból, nélkülük nem egyesülhettek volna egy államban. Ez az elv, véli,  And-
rássyt  is igazolja, mert Bosznia megszállása hasznára vált a Monarchiának,  
(Vajjon  mit szólt volna ehhez  -  Szilágyi Dezső?!): pozíciót szerzett számára 
az Adrián. Csak ezután indulhatott „a tengeri hatalmasság megvalósításának 
nehéz, de sokat ígér ő  és mellőzhetetlen terére". Azután így folytatja eklektiku-
san egybefogva a történeti materializmust, Bismarckot és  -  Tisza Istvánt: 
„Minden országot azokkal az er őkkel kell fenntartani, amelyek politikai rangra 
emelték", vagy ahogy ezt Tisza fejezte ki: „Nem lehet egy országot másképp 
kormányozni, mint geográfiai és történeti magahozottságainak alapján". Es egyre 
inkább közeledve a józan materializmus felé, a nemzeti sajátosságok által meg-
kívánt sajátos út felé, így folytatja: „Legveszedelmesebbek az  expanzionisták  
és  nationaljsták. . .",  mert Bismarck elvei szerint: az országokat úgy kell  irá-
ńyítani,  ahogy ezt saját  „Eigenart"-juk  (sajátosságaik), azaz történeti fejl ődésük  
-  és az isteni gondviselés megkívánja. A vulgáris materializmus nem az anyag 
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eszme kölcsönhatásáról szóló tannal, hanem jó adag misztikával egészítve ki. 
Ëzzel persze Bismarck szavát idézi csupán, de err ől azután őmaga is Így nyi-
latkozik: A materialisták emiatt kinevették Bismarckot. A német azonban hiv ő  
lélek, és azt kell neki nyújtani, ami hat rá. „Ez is valami. Végtére célt kell 
érnie az okos államférfinak!" És folytatólag: Nem lehet örökké ugyanazon re-
cept szerint kormányozni. És itt - eklektikusságában, s őt cinizmusában - újra 
a dialektikus mozgástörvények felé kanyarodik vissza. „Id ők és körülmények 
folyton változnak. Ezekhez kell szabni a politikát." 

Ezekhez szabta politikáját a  Torontál  is. 1914 júliusáig mind az állam-
elmélet, mind a szociológia terén is egyre magasabb régiókba tört. A Fényes 
Samuk, a Galilei kör és Szabadgondolat emberei egyre inkább hatottak a Farkas 
Geizák, Stern Lázárok, Somfaiak közveti'tése útján. 1914-ben volt a lap a leg-
haladóbb és legtudományosabb színvonalon. Akkor jött a háború és antikultú-
rájával rányomta bélyegét a lapra is. Ha 1915-ben már egy-egy háborús riport 
is helyet kaphatott benne, ez arra volt hivatva, hogy az erkölcstelen háborús 
„morált" tartsa ébren és talán éppen ez az er őltetettség cselekedte, hogy a lap 
magatartásban, stílusban, kultúrában és kulturáltságban is mélyen 1914 el őtti 
színvonala alá süllyedjen. Tudtuk, hogy a háború (1914) egy forradalmas hely-
zetet szakított meg. A  Toronta'l  azt bizonyítja, hogy 1914 a felfelé ível ő  kultúra 
vonalát is kettétörte, s annak céljául a háború „tudományos" érvekkel való 
alátámasztását tűzte ki. Ez persze - maga volt az antikultúra! 

Ezt a szomorú igazságot kell most már bizonyítanom. Miel őtt azonban a 
háborús  Toronta'lt  venném elemzés alá, röviden be kell mutatnom az 1914-ig 
terjedő  időszak további kulturális tevékenységét. Ezt az egybevetés követel-
ménye is megkívánja, akár a fejl ődés vonalának érzékeltetése is 1901-1914 
között. 

A felfelé ívelő  kulturális vonalat a társadalomtudományok terén kell vá-
zolnom, ideszámítva az államelméletet is, amennyiben az nem az adott politikai 
helyzettel, hanem a róla szóló elmélettel foglalkozik. 

A nőkérdésről is egyre tisztultabbak a felfogások. 1901ben 22  Móricz Paula 
a nyugati demokrácia humánusabb, kultúráltabb szellemét honosítaná meg ide-
haza pl. a cselédkérdésben. Nyugaton, hirdeti, a cseléd szerz ődéses bérmunkás, 
akit nem köt a családhoz a gazdai hatalom, aki emberi (polgári) szabadságának 
tudatában van és már tudatos munkássá válik, akinek van Saját egyéni élete és 
oly szabad ideje, amelyet kultúrájának fejlesztésére használ fel. 

Valamivel később Pacséry, a tanfelügyel ő, a férfiember, mélyen Móricz 
Paula alá süllyedve, a társas érintkezés kulturáltabb formáiban látja a hala-
dást. 28  A gyors közlekedés, véli, az egész világon elterjeszti a beteg társadalom 
„őseszméit", a szabadság és egyenl őség eszmekörét, s ezzel a modor és lelki 
elegancia közkinccsé válik. Ma már, állítja, az igazi úr cselédjét is „nagyságos"-
nak szólítja, akárcsak az igaz, kulturált suszterlegény is. 

Nem sokkal többre becsüli a nőben az embert azonban Jankó Ágoston, a 
tudós alispán sem24, akinek szociológiai tanulmányaival külön is foglalkoznom 
kell majd. Líceumi előadását azzal kezdi ugyan, hogy más a véleménye a n őről, 
mint a nagy átlagnak. Ezt helyénvalónak találja, mert a gondolatra nem lehet 
uniformist húzni! Nem is szükséges az, mert a saját vélemény ű  emberek szépen 
békességben megférhetnek. Jankó nem zárja ki a n ő  esetleges hivatásos mun-
káját (ha már odáig jutott), mégis a házi munka terére szólítja őt, azt tartva 
főfeladatának, hogy legyen - vonzó! Hasson férjén kívül gyermekeire és a 

41 



nem-magyar cselédre is: tanítsa meg magyarul írni-olvasni, beszélni. F őleg azon-
ban legyen a nő  csinos, divatosan öltözött és jókedély ű : ez női hivatása! 

1914-ben viszont egy névtelen szerz ő  - Glücklich Vilma előadását ismer-
tetve, visszakanyarodik Móricz Paula síkjára é5 annak elgondolásait emeli ma-
gasabb szintre. 25  „A nőkérdés egyike korunk megoldásra váró kérdéseinek." Ez 
most már a feministák hangja, nem a Jankó Ágoston gavalléros hangja immár. 
A .kor sodorja mind a lapot, mind a város előadóit, egyleteit is - egyre ma-
gasabb régiók felé. Már a Glücklich Vilmákat, az Ágoston Pétereket hívják meg 
a polgárok előadókul a városba s a Jankó Ágostonok hivatalos lapja - dicséri 
ezek előadásait, elfogadja eszmekörüket, kultúrájukat. Itt már nem arról van 
szó, hogy a nő  elégedjék meg „vonzóerejével" és cseléd létére is a „nagyságos" 
megszólítással - itt már a férfi bérével egyszint ű  bérről, a megélhetés lehetősé-
géről, a kultúraszerzés szabadságáról és a politikai jogok kivívásáról folyik a 
vita. Felérkeztünk a modern korba - éppen akkor, mikorra a háború újra 
állati é5 rabszolgasorsba fogja taszítani a n őt is! Ki fogja ugyan ragadni őt 
a zárt lakás légköréből, de a kultúrától még magasabb falakkal fogja egyszers-
mind elzárni! 

Minden más téren hasonló a haladás vonala. 1901-ben a munkásképz ő  
egyłetben26  Králik László az „university extension" munkásságával kapcsolatban 
mint az 1789-es forradalom vívmányáról beszél, az anyagi és szellemi egyenl ő-
ségért folyó harcról. Elítéli az anyagi téren folyó harc f őeszközét - a véron-
tást, dicsér ő  hangon nyilatkozik viszont a szellemi egyenl őségért folyó harcról 
a munka és tanulás egyéni síkján. Ennek érdekében, mondja, az éppen megnyílt 
Szabad Lyceum szellemi táplálékot nyújt a munkásnak is, tudva, hogy a tudás 
varázspálca, amely szabályozza a társadalmi törekvéseket is. Büszkék vagyunk 
erre az intézményre, folytatja: „A lombikba ń  forrva, tombolva alakul az új 
anyag, a jövő  társadalma." 

Nincs itt, sajnos, terem a líceumban és egyéb egyesületekben folyó kultu-
rális munka ismertetéséhez. A lap különben inkább az ismert potentátok, akár 
kisebbértékű , előadásait ismerteti, mint a haladóbb gondolkodású új értelmiség 
magasabb színvonalú szavait. Somfai János és Stern Lázár el őadásairól például 
sokszor csak az egyesületi tervekb ől értesülünk, holott Somfai ekkor már Oly 

regényeket jelentet meg, amelyekr ől a pesti Népszava is dicsérően emlékezik 
meg - és ő  egyúttal mind a  Toront41  szerkesztője, mind a TMKE titkára is. 
Inkább értesülünk Klein rabbi el őadásairól, amelyekben - é5 ebben a kor, az 
új áramlatok sodrása érezteti hatását - nem a valláserkölcsre helyezi a súlyt, 
hanem Spinosáról, Smi łesről, a felvilágosodás irodalmáról, Herbert Spencerr ől 
emlékezik meg dicsérő  hangon és a monista egyelv űséget, anyagelvűséget sem 
veti el, habár, mint egyházi személy, rajta is van, hogy az egyisten-hitet is az 
egyelvűség körébe sorozza, mert úgy érzi, a vallás már az új kor új eszme-
menetétől várhatja csak a segítséget. 27  A líceum és a TMKE el őadói magasabb 
szinten állanak a temesvári Arany János társulat embereinél, hiszen az nem egy 
Somfait vagy Farkast, de Szabolcskát és Herceget, nem Czirbuszt, hanem Rákosi 
Jenőt küldi le előadóként a városba. 28  S ha polgári kultúrát nyújtanak is a 
becskereki el őadók polgárnak-munkásnak egyaránt, mégis: az akkori haladó 
polgári kultúra férfiainak tolmácsolásában teszik ezt és - meg kell vallani - 
a munkásság nem jutott még a kulturális téren magasabbra a természettudomá-
nyos világnézet, a monizmus és szabadgondolkodás eszmemeneténél. Ezért is 
hívta meg egyik-másik egylet azokat a polgárokat el őadóul, akik ezt a gondo- 



latkört, és sokszor a  »megfejelt"  történeti materializmust is képviselték és az 
„Új Magyarországot". 

Ezek közé tartozott például Szenes, vagy Török Ferenc j29,  aki meri lelep-
lezni korát, meri állítani, hogy társadalmunk beteg s ez a kultúrában is vissza-
tükröződik. Az embereket, hiszi, az érdek köti egymáshoz, a kor ugyan túlzot-
tan anyagias, de az anyagiasság maga jogosult, hiszen ez alapja a társadalmi 
jólétnek. Persze azért kapcsolni kell az anyagiasságot a „nemesebb indulatok"-
kal is, mert aki anyagi érdekb ől elfogadja a más véleményét  -  veszít saját 
egyéniségéből! Sajnos, teszi hozzá, ma még egyesek érdeke irányítja a közvé-
leményt. 

A Toron tál természetesen nagyobb figyelmet szentel a szépirodalomnak, 
mint a társadalomtudománynak, itt-ott azonban kapcsolja a kett őt, különösen 
akkor, ha a költők társadalmi kérdésekkel foglalkoznak m űveikben. Somfai 
megérdemli, hogy  -  versei, cikkei, tárcái mellett  -  egyes nagyobb lélegzet ű  
műveire is kitérjünk itt°, felhasználva az alkalmat, hogy a lap közöl például 
egyes részleteket daljátékából, a Szép Ilonkából is, amelyet a városi színház 
együttese adott éppen el ő , s amelyben a bolond a tudósokkal vitatkozik. Ilyen 
vitát fog Somfai hamarosan feldolgozni ismert regényében, a Két világban is, 
amely egy polgár és egy szocialista levelezése kapcsán elemzi kora társadalmát. 
Erről a könyvről névtelen cikk emlékezett meg a lapban, elhallgatva a Nép-
szavában megjelent s itt ismertetett kritika írójának nevét is. Ez a számunkra 
egyelőre névtelen író  dicsérőleg  nyilatkozik a könyvről mind szocialista, mind 
pedig az esztéta szemével tekintve a regényre. Ritka könyv ez, írja, mert a Pol-
gári kultúra mellett észreveszi a proletárkultúrát is.  Élvezettel  forgatható, mert 
igaz művészettel van megírva és jól jellemzi mind a polgárt, mind pedig azt, 
aki meggyőződésből vált szocialistává, habár  osztályhelyzete  ezt  nem követelné  
meg, bepillantást engedve egyúttal egy kapitalista s egy szocialista lelkivilágába.  

Stassik  már ismert cikkében a  választójogr61 31  rámutat arra is, miképpen 
teszi szükségessé a társadalmi és politikai helyzet, valamint a hozzá való al-
kalmazkodás  -  a tudományos kutatómunkát megyeszerte, városszerte. 

Ezért  angazsálja  a  TMKE  a haladószellemű  Jászi -párti  Stern  Lázárt is 
mint előadót, aki szintén természettudományos világnézet alapján áll, és a ter-
mészet- és társadalomtudományok határterületeir ől tartja előadásait, megálla-
pítva, hogy az ember  -  viszonyaink függvénye, s hogy a fejl ődés a kényszer-
állapotból a szerződéses viszony meg a társadalmi nivellálódás irányába vezet. 
E fejlődés célja pedig feltétlenül az öntudatos szabad egyesülés, a szabad  ember. 2  

Kevésbé jelent ős  Czirbusz  cikke a hadseregbeli gazdasági oktatásról, amely-
től ugyanúgy félti az iskolázott férfiember elhelyezkedési lehet őségeit, akár a 
nők újonnan kelt versenyétől. Tanítsák a bakát gazdálkodni, földet m űvelni, 
tanácsolja, ne pedig társadalomtudományokra! Ez csak iskolázott elmének  való. 38  

Talán érdekesebb A sugallat társadalmi hatásáról, azaz a szociológiai ku-
tatások lélektani módszerének szükségességér ől szóló  lőadása.Tuajuk  már, hogy 
szerzőnk jórészt elfogadja a történelmi materializmus módszerét, ezt azonban 
az eszmei-lélektani tényez ők figyelembe vételével gazdagítani kívánja.  „ . . .  a 
társadalmat nemcsak gazdasági okok csinálják [és]  physikai  erők vezetik 
amit Marxon kívül különben H.  Taine  is állít... hanem történelmi faktorok, 
lelki  ...  erők is. A sugallatok (tömegszuggesztióra gondol persze, nem misztikus 
tényezőkre  -  L. P.) történeti tömeghatását láttuk.. 
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Még 1914 júliusában is34  négy közleményben ismerteti a lap Knyaskó vé-
leményét arról, hogy produktív gazdasági életre kell nevelni az ifjúságot, hogy 
azután - az utolsó közlemény elolvasása után - ifjúságunk bevonuljon, be-
iratkozzon a leginproduktívabb életpálya, azaz „halálpálya" iskolájába anélkül, 
hogy a Knyaskók tiltakoznának! Kitört a háború és megváltoztatta a  Torontált  
is, lesülyesztve arról a színvonalról, amely a Kultúra  fűzértáncca135  ellenére 
Ágoston Pétert, Glücklich Vilmát, Somfait, Jeszenszkyt, Sternt, Czirbuszt is 
közölte, persze a megyei potentátok írásai mellett, akiknek elvégre szubvencio-
nált közlönye és „lájbzsurnálja" volt. A városi, megyei egyesületek el őadás so-
rozataiban azonban (TMKE, Munkásképz ő, Munkásgimnázium, Szabad Lyceum 
stb.) a  Torontál  hírei szerint nem a táncok szerepeltek „f űzér"-mód dobogóikon, 
hanem a társadalomtudományok m űvelői s közöttük azok is, akik a lapból 
magából kiszorultak, esetleg, mint Somfai, Stern, Farkas Geiza 38, Aszlányi 
Dezső , a Martonok, Poroszkayak, Jankók, Stassikok t őszomszédságában. 

A háború azután a „h őfer"-ek mellé és Jankó alispáni jelentései mellé 
(Torontál  és a háború címen) más, a háborús lelkesedést kiváltani és meghosz-
szabbítani igyekvő  egyéb írásokat is sorakoztatta fel, közöttük egyes harctéri 
riportokat is. 1915 elején az els ő, nem közvetlenül, de alapjában véve mégis 
háborús írás a lapban a Cholnoky Jenő  cikke volt a  Szuezi-csatornáról  a há-
borús körülmények között. Utána Újra a roppant termékeny Czirbusz írásai 
következtek. 

Első  ilynemű  írásának már címe is a háborús tömegszuggesztió (,‚sugallat", 
de vajon kinek a sugallata?) hatását mutatja: „Vigyázzon Románia", harsogja 
a cím, „hogy el ne veszítse Dunáját és a Fekete-tenger mellékét az orosz szirén-
hangok igézete alatt. . ." Czirbusz mindig is a Balkán felé irányuló gazdasági 
expanzió híve volt - másnem ű  írást, objektív tudományt a lap ekkor még 
nem is közölt volna sem tőle, sem mástól. 38  A tudomány háborús létjogosultsá-
gát csak a monarchia háborús „igazságának" megvédése, terjesztése adhatta meg. 
Ilyen írásokat szolgáltattak hát. Hol azt bizonyítja áltudományos érvekkel, hogy 
Délkelet-Európa nem szláv terület, hogy ezen a területen a magyar kultúra 
a legősibb, hol pedig - ami feltétlenül arra mutat, hogy a szocialisták már 
visszatérőben vannak háborút elítél ő  álláspontjuk felé - a szocialista, társa-
dalmi közös tulajdon utópisztikus, sőt reakciós voltát bizonygatja, arra mutatva, 
hogy jelenlegi elsődleges feladatunk a háború a külellenség ellen: Félre kell hát 
tenni a harcot az Új Magyarországért. 40  1916-ra némileg kijózanodva, vissza-
térőben a tudományos sík felé, azt hirdeti már, hogy élt ember a magyarok 
előtt is ezen a tájon. De ez még csak pillanatnyi bels ő  „sugallata". Még egyre 
inkább arról cikkezik, hogy például a magyar erkölcsi er ő  jelentősebb, mint a 
nagyobb angol - lőszerkészlet41, vagy hogy Orsova „a magyar Gibraltár", 
‚a Kelet kulcsa" - a miénk. Azután hirtelen újra a tudós kél benne új életre 
és cikkét úgy folytatja, hogy helyes volna, ha hazánk t őkés rendszere tűrhetőbb 
formát öltene, ha nem zsákmányolná ki a népet, ha nem az arany uralkodna 
fölöttünk, hanem az igaz, emberi humánum és kultúra, ha a „magyar Gibraltár", 
a Vaskapu, a „Kelet kulcsa" - kapcsolná végre a kett őt: az aranyat és a 
kultúrát, a humánumot! 42  

A korszak, az áramlat sodrása új mederbe tereli kultúrmunkásainkat, hi- 
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szen  1915-ben itt-ott újra sztrájkol már a munkásság, 1916-ban pedig már 
szervezkedik a háborúellenes zöld káder az erd őkben és városokban. 

Rónay  Jenő  1915-ben még arról tartja el őadását, hogy az osztályharc 
helyét a háborús osztály-összefogás foglalta el; Jankó Viszont az ádáz és tu-
datos emberpusztítás idején a pusztulás ellenmérgéül a fajnemesítést és szaporí-
tást propagálja, egy szóval Sem említve meg, hogy az er ős, egészséges férfiakat 
elválasztották az elszigetelt asszony-társadalomtól, vagy hogy a vágóhíd szá-
mára fölösleges a fajnemesítés. Ezt ajánlja, mert szerinte az er ős („fajnemesí-
tett") ember sikeresebben harcol a fronton, mert a háború el ősegíti a természetes 
kiválasztást s „ezért meg kell ragadni az alkalmat" (!) - szüljön hát az anya 
minél több gyermeket (a hadinyomor kõzepette!) 44  hiszen „a gyermek: öröm" 
(talán olyankor leginkább, amikor elestérôl érkezik hír), mert Jankó szerint 
valószínű, hogy a golyó csupán a gyöngéket éri, ezzel is el ősegítve „a termé-
szetes kiválasztást" s ezzel megnemesítve a fajt! A Jankók, Rónayak bels ő, lelki 
harc és skrupulus nélkül élnek vissza a tudománnyal -. Czirbusz Gézát azonban 
visszarántja a benne él ő  tudós és humanista a veszélyes embertelenség útjáról. 

Nem, Czirbusz nem Bodó János, aki azért létesítene egy Megyei Hadtör-
téneti Osztályt, hogy általa is megnevelhesse a népet, mert „a háború az emberi 
élet legkomolyabb iskolája", s mint ilyen, rámutat az „erkölcsi er ő" fontossá-
gára. Kissé komikusan hat azután a süketít ő  harci zaj közepette az arisztok-
ratikus Borsódi Lajos finomkodó, míves tárcája: „Asszonyom!", amikor Jankó 
- a temesvári Arany János társaságban, székfoglalójában - a magyar paraszt 
„jellemi sajátosságáról" szólva azt emeli ki benne, hogy zokszó nélkül t űt el 
mindent... Éppen azért, folytatja, meg kell Őt őrizni attól a kultúrától, amely 
kivetkőztetné eredeti mivoltából. Ne polgárosítsuk, ne civilizáljuk há a falut, 
hagyjuk meg eredeti primitivizmusában. 46  

A megye urai természetesen Jankót ünneplik a Tisza István bukása után 
hatalomra jutott Eszterházi és Wekerle kormányok által kinevezett Steuer 
György ellenében4 , akit hamarosan le is fog váltani a kevésbé kulturált, ke-
vésbé haladó, demokratikus és bátor Botka Béla, hogy az Ő  rövididejű  kor-
mányzása után az októberi forradalom a demokrata írót, szociológust, Farkas 
Geizát emelje Torontál f őispáni székébe. A sors iróniája tette, hogy err ől 
Torontál „közönsége", é5 talán Farkas maga is, csak megkésve vehetett tudo-
mást (amikor székét már el is veszítette!) a  Torontál  egy kishíréből, amely 
örömmel köszönti mint tehetséget, tiszta jellemet, tetter ős demokratát, aki ga-
rantálhatja a ma szellemének megfelel ő  megyei kormányzatot. 48  

Érdekes ebben csupán az, hogy éppen Farkastól, a helyi függetlenségi lap, 
meg a Huszadik Század és valószínűleg a Szabadgondolat  munkatársát61 49  nem 
közölt a  Torontál  soha írást és a forradalmas id ők szellemét is igyekezett el-
hessegetni magától olyannyira, hogy még 1918 október—novemberében sem 
közölt egyetlen oly cikket - sem Farkastól, sem mástól -‚ amelyen érezhet ő  
lett volna az új idők hatása, az őszirózsák illata. 

JEGYZETEK 

1 Jeszenszky Ignác:  A kiáltó szó, 1897. -  Farkas Geyza:  A fényzés, 1897, stb.  Jas'a Tomié: 
Zemljoradni Čka sirotinja (magyar és német nyelven is ugyanakkor) és Pansetno nazarenstvo stb. 1897. 
Ekkor terebélyesedik ki a „telepitési" mozgatom és annak szükségességét bizonyitó tudományos iro-
dalom is. 

45  



Mindez még további bizonyitást igényel. Ezért csak a vonal alatt, mint kiindulópontot, jelzem; 
hogy Jankó, Marton, Poroszkay, De Pottere s mások az Úri Magyarország el ő tt tisztogatták mint ideo-
lógusok az utat, mig Farkas Geiza, Stern Lázár, Somfai János, s ő t Jeszenszky ćs Czirbusz stb., érzésem 
szerint, a haladó, második csoportba tartoztak. 

Vii.:  Választójogi liga; az 1913-as általános sztrájk el őkészitése; a Gráber László által meg-
inditott Jászi-féle Országos Polgári Radikális Párt pancsovai, verseci és torontáli (megyei) megalakulása, 
amelynek sorai között és vezet őségében is - itt kivételesen - a magyarokon kivül szerbek, némete. 
és románok is helyet foglaltak, s ő t amelynek szerkeszt ősége árusította az éppen betiltott munkáslapot is 
Ugyanezt mondhatjuk a  Srpski Gias  és a Neue Werschetzer  Zeitung-ról. 

°  Nietzsche;  Also sprach Zarathustra. 
Nagy K. Sándor: A jobbágyság története Magyarországon, Becskerek, 1891. Acsádi könyve 

1908-ban Pesten jelent meg. Nagy könyvét a külön kiadványok közé kellene sorolnom. Egyes sorai 
azonban nagyon idekivánkoznak. Igy pl az 1848 el ő tti jobbágyokról emlékezve, ezeket mondja: 

egyik ember dolgozott, a másik ember elszedte a munka gyümölcsét  ..... Pedig, teszi hozzá: 
Szent István szavai igy szóltak: Tartsd meg mindenkoremlékedben, hogy minden ember egyforma. 
Hogy vę tték cl a nép jogait - eddig nem kutatták  .....Én megkisérlem." - 1514-r ő l igy nyilatkozott: 
„És ha a felbőszitett nép kegyetlenségeket követett cl, nem volt-e sokkal kegyetlenebb a visszatorlás 
1848 befogadta, állitja, az „alkotmány sáncai közé" a volt rabszolgákat, de maradtak még nemes 
előjogok büntető , vagyoni, magánjogi ügyekben is. Nagy 1000/a-os antifeudális harcos es persze még nem 
veszi észre a polgári társadalom osztályszerkezetét, hiszen célja éppen a polgári demokrata forradalom 
befejezése. 

Torontál,  1901, I. 19, 23, 25, 29. H. D.:  Torontál vármegye multjából. Tekintve, hogy csupán 
ezzel a lappal foglalkozom, ezentúl elhagyom a lap címének jelzését. 

1901, 011-19, 20. T. F. A magyar kereskedelem története. 
1901, XI-23. S. F.: A fényi m űemlék. - 1901, XI-28: O. O. Perlasz ...  harcok. 
1906, IV-3, 4, S.  Nagy Dezs ő : Széchenyi és kora, - 1907, 0-8:  Menczel L.:  Hadzsics Lázár. 

10  1908, XI-20. 

11
1908,  XII-00. Az annexiós válság ideje cc és arra mutat, hogy Czirbusz tudását arra használja, 

hogy munkások között hirdesse meg a fekete-sárga imperializmust. El őadását a munkásgimnáziumban 
tartotta. 

°  1909, XI-10. Egy érdekes asszony. Cz. a román n ő  nevét Rakovicza Ilon(á)-nak írja. 
°°  1900, 1-25-28. (4. cikk): A Balkán-félsziget jöv ője (1850-1908). Mint antropogeográfus a 

Balkán gazdasági-társadalmi szerkezetéb ő l indul ki: ez teszi cikkeit tudományossá és társadalmivá. 
‚  1910, 111-16, 17: Az új Magyarország megteremt ői. Ebben az időben tartotta el őadását a 

TMKE-ben (Torontáli Magyar Közm űvelődési Egyesület, mint a DMKE része is): A nemzetek alakulása 
címen; közli az egylet jubileumi kiadványa (1885-1910). Itt, a lapban, rövid kivonata jelent meg 
1910, 08-25-én. 

°  1914, IV-II és V-7. 
‚  1914, VII-13, 14, 16. A könyvet a MTA adta ki. B. A. Torontál levéltárosa Is történész volt. 

Első  könyvét (1845) még Pesten adta ki, a másodikat Becskerekeri Pleitznál. (1848) Lásd:  Közlemé-
nyek,  1. száma: L ő rinc P.: Bánáti magánkönyvtárak, 141. 1. 

11  191, VIII-10, A honfoglalás délmagyarországi Útja. 
°  1905, 11-18. S. F.: Az általános választójog. 
°  1910, 00-25.  Cz. G. A.: A nemzetek alakulása. Az el őadást ismertettem A bánáti róna tudósai 

c's  politikusai, I. cimen:  Magyar Szó, 1963, VII-21. Jászi véleményét lásd m űvében: A nemzett államok 
kialakulása, p. 1912 és számos cikkében stb, f ő leg a Huszadik Században. A románul jól beszél ő  
Braun Róbert a háború alatt (1914) f őleg azért tanult meg szerbül és szlovénül, hogy alaposabban 
megismerkedhessék e nemzetek történetével és tudományos irodalmával, amikor a szoldateszka a cs ő -
cseléket a szerbek üzleteinek lerombolására izgatta. Vasile Goldis aradi és román iró volt, tekintve 
azonban, hogy hatott a torontáli románságra, a magyar irodalmat pedig nem csupán ismerte, de fel 
is használta, s őt főbb műveit magyarul irta maga is ha kissé eróltetve is, de mind a „banatica" mind 
az itteni „hungarica" közé is besorolható egy-két irása. Ezért Úgy érzem, legalább a vonal alatt, meg 

emlékeznem emlékezem  egy magyarnyelv ű  füzetér ő l, amely témája szerint is ideksvánkozik. (Goldis László: 
A nemzetiségi kérdésr ől, Arad, 1912. Az országgy űlési Napló is következetesen Lászlónak nevezi, holott 

Vasile,  ha mindenáron magyarositani kivánjuk, legfeljebb is Vazullá alakitható, nem Lászlóvá-) 
A füzet emlékeztet Czirbusz 1910-es el őadására, de fokozottabban használja fel a történelmi materia-
lizmust, a polgárság javára kamatoztatva azt, a román polgárság felszabadulási és egyesülesi torekve 
seinek ideológiai alátámasztására. Goldis nézeteit ismertette b ővebben: Lumrna, 1968, 405 szám.  Arpa.i 
Lebl: Vasile Goldis ii problema nationala romaneasca. Itt egy-két tételére hivom fel a figyelmet. 
Magyarország nemzeti szerkezetét igy jellemzi: A Horvátországon kivüli területeken a magyarság 
50,41/i-ot tesz ki, ha a horvát területet is tekintetbe vesszük,úgy ez 45,4°/o-ra csökken. ,  De nem ez 
teszi a problémát, hiszen ez az arány a középkorban sem volt kedvez Őbb a magyarságra, mégsem 
volt még akkoron nemzeti kérdés. A nemzetet ugyanis nem a vallás teszi, nem is a nyelv (a skan-
dináv és jugoszláv nyelvekre és népekre hivatkozik, tudja tehát, hogy a szerb és horvát egy nyelven 
beszél ugyan, de két külön nemzetet képez). Nem ismeri cl a „politikai magyar nemzet" Is a ,ma--
gyar nemzetiség" azonosságát, majd arra tér át, hogy a feudalizmus idején a nemzet azonos a nemes 
séggel, tekintet nélkül az anyanyelvre és nemzetiségre, mindaddig mig a nem-nemest is be nem vettek 
a „populus" soraiba. Goldis Bauerra, az ausztromarxistákra és Acsádi Ignácra hivatkozik, amikor 
a nemzetet gazdasági-társadalmi terméknek tartja, hozzátéve, hogy „Tudatos a nemzetiség csak akkor 
lesz, ha más nemzetiséggel jön érintkezésbe." Különben sohasem: ,Nemzetiség nemzetiséggel jott vonat-
kozásba, hanem osztály osztállyal . . ." A nem magyar nemes f őleg a magyar nemessel stb. A magyar 
sovinizmus nem használ, állítja, a magyar proletárnak, kispolgárnak, s ő t polgárnak sem, csupán a bir-
tokosok javát szolgálja, hiszi Goldis, átvéve Jászi—Garamiék nézeteit, akik az uri Magyarországot 
feudális országnak tekintették még 1914-ben is nem véve tekintetbe, hogy a Tiszák, Széll Kálmánok, 
Szterényiek, Khuenek a földbirtokkal már egybefonódott nagyt őkét, finánct őkét képviselték. Helyeseb: 
Goldis egy másik észrevétele: Irredenta „csak az olyan nép lehet, amely az ő  államában szenved 
közelében virágzó nemzeti államot lát." Mint tudományos tételt mondja ki végkövetkeztetését: A belgs 
Vagy svájci francia nem kivánkozik francia uralom alá, az erdélyi, bánáti román viszont csupán akkor 
kerülhetne Romániába, ha a Monarchia széthullana. 

°°  1913, XII-24. 
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1 Ezeket a szavakat 1913 végén, 7 hónai  pal  a világháború kezdete és 5 évvel a Monarchia 
széthullása elő tt vetette papírra.  

‚°  1901, VI-19, 28 ás  VII-2. Fröhlichné Móricz  Paula el őadása.  
'  1904, II -iS,  16, 17, 18. 
24  1909 1-18.  
'°  1914, 111-3.  
°°  1901, 111-26, 27 Is XI-4. Mind a munkásképző  egylet és munkásgimnázium, mind a Szabad  

liceum  Vagy a  TMKE  is nagy gondot fordított arra, hogy kultúrát nyújtson a proletariátusnak is: 
természetesen a polgári kultúrát terjesztve közöttük. 

°'  1903, 1-27 és 11-17 vagy 1914, IV-2. 
11  1904 1-8 és 1-11.  
°°  1904, 1-24.  
°°  1905, X-26 Is 1903, XI-22. 
31  1905,  XII-18.  
n 1909, 1-28 stb. A Torontói ritkán közli  Stern  előadásait. Gazdag könyvtára, kéziratai, levele-

zése (mint  Sonifaié  Is!) sajnos 1941-ben elveszett. Igy keveset tudunk róla. Cikkem ugyan  az  1901-18 
éveket öleli fel, egyéb híján mégis felhívnám a figyelmet  Stern  két cikkére a Kalangya 1935 novem-
beri (6) Is 1936 novemberi (8) számában. Az els ő  a Szovjet gazdasági terv kapcsán a marxizmus-
leninizmus egyes kérdéseit valamint a marxista elmélet Is szovjetgyakorlat egyes eltéréseit tárgyalja 
amásik pedig Babits esztétikai nézeteit teszi  birálata  tárgyává (Az európai irodalom története nyomán) 
Is amellett tör lándzsát, hogy az irodalom nem lehet  Part pour Part,  hanem emberi Is társadalmi 
produktum. 

13  1909, 1-23 és 11-13. Csak itt említem meg, hogy  Cz.  számos gazdasági és kulturális el őadást 
is tartott, sőt pesti opera-el őadásokat stb. is ismertetett a lapban. Egy cikkében a freudizmust is 
bírálja, sajnos, anélkül, hogy azzal el őzőleg alaposabban megismerkedett volna. 

1914, VII-T, 2, 4, 24.  Knyaskó  előadása a produktív Is  inproduktív  életpályáról.  
Ambrus Zoltán ily című  írásához a  TMKE  25 éves jubileumi ünnepségeit vette alapul. (1910)  
Farkas  Várady  Imre függetlenségi lapjába Irt Somfai viszont a Torontói és a  TMKE  kiad-

ványainak szerkesztője, aki így önmagát ítéli  kihagysra.  Ó tudta  -  miért, kinek a  „sugallatára"?l 
°‚  Érdemes néhány ily nem ismertetett el őadás címét, témáját legalább  ideiktatni.  Somfai: 1903: 

A sajtó; 1909: Az éj magyar irodalom; 1910: Szindikalizmus és politika  —;  A szindikalizmus káros 
hatásai a szocialista forradalom gazdasági fejl ődésére;  — Stern:  1903: A pénz története; 1910: Angol 
munkásmozgalom. 1915: A háborús társadalom Is következményei. 1918: Háborús jogrend és szocializmus. 
Török: 1916: Társadalmi Is nemzeti problémák a háború után.  Szen:iva'nyi F. 1916: Nemzetiség Is 
nemzeti szaporodás.  -  Farkas, 1909: A nemzeti ideál.  —  Nemzeti eszmény, nemzeti érdek. 1910: 
Világtörténelmi témák.  —  A haza.  — Va'rady,  1909: Gazdasági érdekeink a Balkánon. Szenes, 1910: 
Szociális demagógia. —  Jankó, 1910: A kivándorlás.  Aszlányi Dezs ő , 1915: A világbéke, stb.  Martonról 
Is  Poroszkayról írtam már: Magyar Szó, 1963, a már idézett  Bánáti róna társadalma című  sorozatban; 
valamint az  ujvidéki  Bölcsészettudományi Kar:  Godisnjak-jában,  1968. T. A. Lebi: Peštanska zemaliska 
kreditna zadruga (OKH)  i  Vojvodina  (1898-1918).  

°°  1915, 1-27.  
„  1915, 111-19. Egy geográfiai hazugság.  
°  1915, IV-27, Geopolitika. 

1916,  VIII-10.  A honfoglalás  délmagyarországi  útja.  
°  1916, IX-14, 18 és X1-18. A magyar Gibraltár. 

19  1915, 111-20.  Rónay  nagybirtokos és volt főispán, aki arról voltismert, hogy cikkeiben,  füze-
teiben  a passzív választójogot csak annak adná meg, aki esküt tesz le arra, hogy nem  kivánja meg-
változtatni  az alkotmányt stb. 

44 1915, XII-4 és XII-6. 
15  1917, 1-9. 
11  1918, IV-26. Itt jegyzem meg, hogy ezt 1918, TI-1 után mondotta Jankó, holott a február 

elsejei  kotori  tengerészfelkelésben  jóegynéhány  torontáli magyar paraszt Is munkás vett részt és egyi-
küket, Székács Lajost 5 évi börtönre ítélte a hadbíróság. Három hét múlva (május 20-án) pedig a 
bácskai magyar paraszt is felkelt az  ujvidéki  6-os ezred pécsi zendülése során. Persze  -  ezeket a pa-
rasztokat elkapta a kultúra és civilizáció „korrumpáló" vihara. 

17 1918, V-13 és X-14. 
18  1918, XI-23. Farkas Geiza. 
„  A Szabad gondolat-ban,  a Galilei-kör  haladószellemő  folyóiratában a gyakori „-kas" név alatt 

feltehetően Farkas  Geiza  rejtőzködik. Szerepel lapjain a szerb  dr Krsta Tskruljev  vagy  Jaszenovacski  is 
(K. 1. ugyanis bánáti,  jasenovoi  származású), a Pesti történelemtanár és szocialista majd szindikalista 
vezető , Szabó Ervin főmunkatársa. Azután  Strophantus (dr  Sima  Aieksić),  a  galileista  vezető , előad" 
és a szerb szocialista hallgatók pesti irányítója, Vasa  Stajil  tanítványa, aki szintén torontáli:  pančevói  
származású. 

A Huszadik Századba írt ezeken kívül, Vasa  Jaklié  is (torontáli, azaz  caernyei—kikindai),  a  
kikindai  demokraták vezet ő je,  Jászi  Is  Stajil  munkatársa. Mindezek magyarul írtak a mondott lapokba 
(a  Srpski Gias, Narodns Gias, Narodna Rel, Pravo Naroda-ba  stb. viszont szerbül írtak), ahogy  
Vassle Goldis  is mind magyarul mind románul is írt, míg a Neue Werschetzer Zeitung-ba Fáber 
Oszkár Vagy Diner-Dénes József stb. németül írnak, Gráber László Viszont lapjába, a  Délvidéki Lapokba 
(Pancsova)  magyarul. A  kikindai  ismert szociológus,  Mirko Kosić  könyvalakban publikálta tanulmányait 
es szerb nyelven.  -  
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Penavin  Olga  

ILIRIÁBAN HELLYHEZTETETI 
RÉTHFALURÓL  VALÓ 
EMLÉKEZETES DOLGOK 

1969. decemberében Pesten a Széchenyi Könyvtár kézirattárában búvár-
kodva figyelmembe ajánlották a Quart. Hung. 1285. számú iratcsomót, melynek 
fedőlapján ez állt: 

„Szlavóniai 
Réthfalu 

helységet, s névfzerint az ottani 
Reformátusokat illet ő  emléke,, 
zetre méltó jegyzemények. 

Ms.  Sec. XVIII. 
(A. 1775) 
Nagy 
gyujtet" 

Kiderült, hogy ez a több lapnyi szöveg nem egyéb, mint Rétfalu református 
parókiája anyakönyvi bejegyzésének nem egészen pontos, h ű  másolata.' A mat-
riculába Ugyanis 1758-ban jegyezte be Dömény József rétfalusi lelkipásztor a 
Rétfalu és környéke történetér ől összegyűjtött adatokat. 

A bejegyző  nevét már a szöveg címéb ől megismerjük: „Illiriához hellyhez-
tetett Réthfaluról való emlékezetes dolgok, mellyeket Tifzt Tudós Dömény 
Jojef Uram ezen Ekkléjiának Hüséges Lelki Pájztora, egy néhány ejztend ők 
alatt, gondos Jzorgalmatojsággal jegyezgetett;" 

A Széchenyi Könyvtárban lev ő  15 oldal terjedelm ű  anyag (477-491 szá-
mozással) nem említi sehol a fel jegyz ő  nevét. Már a kezdete is másképpen 
hangzik: „Iliriában helyheztetett Réthfaluról 1 való emlékezetes dolgok 'I Réth-
falu; meily most fekszik a Dráva viz 1 mellett Eszéken fellyül egy vagy 2 
dülőfölddel j . . .- 

Az  írástechnika és a helyesírás tanúsága szerint nem Ugyanaz a személy 
írta a két változatot. A Széchenyi Könyvtáré már a fed őlap szerint ig későbbi 
keletkezés ű, s nem Réthfaluban, illetve nem Ott él ő  személy írta. 

1  Penavin Olga: Egy XVIII. századi matricula hosszabb magyar szövegér ő l, Godišnjak Filozofskog 
fakulteta u Novom Sadu. Knjiga IX. (1966) 
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De nem ezekről a dolgokról akarok szólni, hanem a két szövegben talál-
ható kultúrtörténeti- és egyéb jelent őségű  feljegyzésekről. Egyik-másik adat igen 
érdekes fényt vet még az akkori viszonyokra, az akkori életre is. 

Régóta kísért már az a gondolat, hogy egyszer össze kellene gy űjtenünk 
azoknak a nevét, akik valamikor a mi tájainkon a tudás mécseseit gyújtogatták. 
Azoknak a tanítóknak, papoknak a nevét, akik a „nagyvilágból" érkezve, min-
denről lemondva, a félreeső  kis falvak „oskolá"-iban a bocskoros, sokszor csak 
mezítlábas parasztgyerekek buksi fejébe belopták az írás-olvasás, a számolás 
tudományát, hírt hoztak nekik a nagyvilágból, ízelít őt adtak nekik a poétika, 
a retorika szépségeiből, emberré nevelték őket a tudás „szép  himes  patakjához" 
terelgetve őket. 

Tudjuk, hogy a „mesterek" fáradozását, lemondását nem mindig értékelte 
a falu, a  közösség,  így ők maguk is szegényen, sz űkös viszonyok közt élték le 
életüket. A rablók, tolvajok is sokszor rájuk törtek, pénzt, zsákmányt  remlve  
szerény hajlékukban, s mikor nem találtak semmit, még a házat is felperzselték. 

A tanítók, mesterek között volt mindenféle, kiszolgált katonától Debre-
cenből, a Kollégiumból hozott deákig. Többnyire tanult emberek voltak, akik 
tudtak deákul, értettek a szépíráshoz, számvetéshez, poétikához, retorikához. 
Fontos volt az erkölcsi magatartás is, példamutatónak kellett lenniük. A pa-
rázna, erkölcstelen, részeges, izgága papnak, tanítónak hamar kitellett az esz-
tendeje, nem tűrte meg a falu,  „törvényejen kicsapatott".  

A papot, tanítót vagy hívták, hozták, Vagy maga kereste a szolgálatot. 
Akinek híre ment, hogy szereti a népet, tudós, tiszta élet ű , azt hamar elvitték 
más, nagyobb helyre. Igy volt ez Rétfaluban is a legrégibb id őktől fogva. 

Rétfalu mestereinek, papjainak a névsorát  Dömény  tiszteletes úr összeállí-
totta a XVIII. században. Minden egyes személyr ől feljegyzett valamit, amiről 
úgy  gondólta,  hogy érdekelheti az utókort.  

Ime  a jegyzék: 

Az oskola Tanítóiról 

Nevezetes és  hajznos o5kola  tartatott régt ől fogva eb 1 ben  aż  Eklab.  
A'  mellyb7. sok Szép  tudományok  tanittattak  alkalmas  il személlyek  által, a 
Deák nyelv  becsületbi, vólt. Particula  is  vólt  II itt.  tanittattak Poejisra,  Re-
toricara, Logicara  v. amint akkor  hiv il ták Dialecticara  s,  ugy  hogy Prédiká-
torságra is nem ketten 1 mentenek innen, kik közül egy néhányat  ejmertem;  
vagy  hirében  1 mint  Harafzti  Varga  Miklos Daróczi  papot. Samu Papot, 
Nagy 1 Sándort,  Sz. Lájzlai  Pap  vólt;  vagy  személlyébe,  mint Kopácsi Já-
nost, 1 ki kevés ideig  Karantson  is  vólt,  meg hólt a felső  Baranyai Társa 1  ságb. 
Kerefztesi  Illyést, többek is  lehettenek.  Nem  ugy  kell hát 1  itélni,  mintha  tsak  
a derék tanult  emberekk szük vólta  miatt, e 1 tartomány vajtag tudatlansága 
miatt vagy a sok félelmes idők 1 s  háboruságok  miatt, nem kaphattak  vólna 
alkalmatojsabbakat,  1 igaz ugyan ez is; de tagadhatatlan, hogy dicséretes os-
kolái  vól  1  tanak.  Az éri időmben is  Szépen  deákul tudó emberek  vóltanak 
köztök,  'I Szép  irók,  számvetők, énekesek, nem  tsak  a  sóltárokat,  Dicséreteket I 
és  Hymnusokat,  de a  Balajsát  is tudták  könyvnélkül, mellyeket  I a  mulattságos  
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vendégségekbi  a  hijjab  valóság  hellyet fzoktanak  1 vala énekelni, még az  
Ajzjzony  Népe is. 

22. Legdicséretesebb  Osk:  Mesterek  vólt a'kire  emlékezhet II  tek  elő ttem 
az  iregek  Albert nevű ,  Áts  Miklós Pap idejében, az e II l őtt is talán; ezért 
erről igen keveset lehet tudni, tanult embernek 1 mondják, fejér  aba  ruhát 
vagy  tsuhát vijelt  a  háborus  időhöz képest. 2. Gyurka Illyés. mondják 
hogy ezt megégették, hihet ő  hogy sok  rimá  1 ja  vólt,  meg holt Ott. 3.  Si-

montorriyai György. innen  Lajkóra  vitetett Prédikátornak. :1  Ugy  vagyon je-
gyezve a'  Lajkai Matriculáb,  hogy ez 1701 ben 1 ott hólt  vólna  meg de nem 
hihető. 4.  Isai v. Gyömrei András, mint egy két  ejztendeig  lakván itten I  
Béllyére  vitetett Papnak,  másuvá  is. 5.  Vecsei Gergely.  Székellyhidi Daniellel  
együtt  jöttenek  ide keresvén 'I a' Mesterséget. Akkor tájon hólt a Pap  Áts  
Miklós, a kettőjük közül 'I választották Papnak  Székellyhidit,  nem annyira 
tudományára, mint  erkől  I  tsére, tijzta  éltére nézve.  Vecsei  azért  Jzégyenleté -
ben  vijzjza  ment.  il  6.  Székelhidi Dániel. 7.  Bodoki Gergely 1.  eJztend&t 
ojztán Daroczra  1 vitetett Papnak, innen  Sz. Lájzlóra. S. Szikfzai János. 9. 
Pataki István két  ejztendeig.  10. Kállai két  ejztendeig. 11-dik  Vitéz 'I A o 
1736-1737. a'  Pe5tisbe  lakott, Szenvedett  a haramiáktól. három 'I  Ejzeen-
deig  lakván itt  Daroczra  ment Mesternek. Innen  Lajkóra,  itt meg I hólt, a  
maradéki is  ott  vagynak.  12. Békési 2.  ejztL.  Ez is  jzenvedte jullyát  a' ha -
ramiákk,  a' ma I  ga  kényes,  hányivetisége,  haramiákat fenyeget ő  maga viselése 
mi 'I  att.  Mert csákányt készített  nékiek,  meg tudták, rá mentenek, ugyan I 
ezzel verték meg is,  ugy  hogy élet é5 halál közé tették. Onnan ment 'I  Kopátsra  
Mesternek, a' hol mint viselte magát, meg  mutattya  a' I  Mercáthmagója,  mely-
lyet  fejtet néki érdemére az  akori  Papja 1  Sz.  Péteri Miklós.  il  15.  Mosonyi 

György Vaji fi a  Nyirbe. Debreczeni  Deák  vólt,  nékem 1 is  Privatus Praecep -
torom, Hogy jött erre az  orjzágra Roffi Mes  1  terségébő l  nem tudom 1774 
ben. Hat  ejztendeig  lakván itten rendel 1  tetett  Papnak  Hara5ztibi Slavoniabb  
1753 ben. 116.  Csatari Daniel Uj  Városi fi  Hajdu.  Gyermek é5  Deákkorombb I 
tanulótársam  vólt  s egy időbéli. Ez is ide  vánjzorgott  valami  tsa  1  lóka  úton. 
Az  Ifjui kivánságokk  itten  böv  jeleit mutatta, mi miatt  1,1  2.  Ejztendő  mulya el 
ment,  ojztán  Kis  ujjzállási  leányok  tanitója  lett. 1 17.  Sz. Királlyi Sámuel. 
Debreczenb'i  tanult  Syntaxisig. Dukto 1 ra  vólt Ottományi  Komáromi  Urfinak. 
Ojztán  1775 b ment 1  Diojzegre Deákk,  onnan el menvén Kun  Sz.  Mik I 
lóson  Praecepto  I  roskodott,  innét  ifjui  bajoskodások által  jőtt  ez  orjzágra,  itt 
lakott 1  Mejterségb kedvejséggel  20.  ejztendeig, a'honnan a'Sepseiek  II  osk.  
Mesternek vitték 1775. 1 18. Eddig való  Mejterek,  vagy magok  kerejték  na-
gyobb  réjzent  az  Osko  1 lát, ide  helybi, jövén,  vagy  cs.  közel találtattak. De 
Balogh Beni  I amin, rendes  uton, tijztejséges  levéllel hivattatott Debrecenb ől I 
1775-ben, 5.  Ejzťb  Deák  vólt.  Prédikátor Gyermeke, jó reménység ű  1  ifju 
A'minthogy  ismét  Akademiakra  is ment,  (:Helvetiaba  1  Tigurum&b:)  Onnét  
virzjza jövén,  lett Duna  Radványi  1 Prédikátorrá. 19. Tóth Sámuel 3.  ejzten-
dős Debreczeni  Deák, rendes ú  ton  hivattatott  Debreczenbő l.  De rendetlen 
maga  11 vijelete  miatt  tsak  egy  ejztendeig  lakhatott itt. 1 20. Hamar Miháily, 
ez is meg felelt nevének  il  mert mint  tijztátalan  életű  parázna ember, I fél 
időbe törvénye fen ki  tfapattatott. 1 21. Balog Iftván Eljöb  N.  Köröji,  az -
utn  H. M. Vájár  11  helyi, Deák, azután N.  Harjányi Osk. Praeceptor  I ho-
zattatott, aki is lakott itt 5  félejztendőkig. ij  22. Biró Sámuel  Debreczeni  3.  
ejztendős  deák rendes 1  uton  hivattatott  Debreczenből.  lakott  S. esztendeig. 1 



Innen rendeltetett  Sz. Lájzióra  Prédikátornak. 1 23.  Ballay  Miklós 2.  eÇztend 
Debreczeni  Deák rendes  il uton  módon hivattatott a  Collegiumból: Ao  1792. I 
lakott itt 3.  ejztendeig  hivatalába  Jzorgalma il tos,  Prédikátorához engedelmes. 
Innen vitetett 'I  a'Sikloji ojk. mc Jter  Jégre. Szőke Pál  Préd. mtr.  24.  Sallai 
Mihálly  hivattatott  Debreczenből  1795-be.  il  Ez igen  Szeles,  de  külõmbi. az  
Eklanak gy  kedvességű  il  lévén  a'sok hizelkedők  arra vitték, hogy Prédikáto-
rát  il Jzüntelen bojjzontotta, motskos bejzédekkel  illette.  il  Menykővel üttette 
s nem  tsak  hanem utoljára 1 meg is verte  a'Parochiális -  Papi ház előtt.  
Amel  II  lyért  is 32  ftra  büntettetett, s innen  Kölkedre  1 tétetett  á'g jobbulá5k  
reménysége alatt.  Sz.  P.  Préd.  II Bárdos István  Kölkedi mejter  rendeltetett he-
lyébe 1 ez 2.  efzt.  lakott itt. Prédikátorával  békességb  élt. 1 Innen  La5kóra  
ment. Szőke Pál.  Préd.  1 Király  Jósef LaJkóról  hozatott helyébe ez  tjak ejz  I  
tendeig vólt  itt  Szőlőjre  ment. 1 Nagy András  Debreczenből jőtt  2.  efztendős  
Deák 1  Prédikátorjával  a'  mt a'reversalijja  mutatja  háboruságban 11  élt. Ha-
Jonló képpen  élt az T. Szőke Pál  Ur Succejjorával Rácz  Péterrel, az ujj Mat-
rikulában bővebben  leiratik.  

Az  Ekklesia  Tanítóiról 

Nem  vóltanak  a' régi időben az emberek gondosak avagy 1 ezen a' földön 
az  Ekklák külJő ,  belső  állapotyának  meg  irá  11  sában.  Nem is csuda, mert  Jok 
fzomorii  változások, félelmek 'I miatt, ha  vólt  is mit, de  idejek  nem  vólt,  he-
lyek módjuk jegyzés  il  ben tenni, ha  vólt vólna  is  irások rólla,  cl  veJztek 
vólna  1 könnyen, avagy csak meg égett  vólna,  több könyveivel s' min  il den 
jójzágával Székelyhidi  Dánielnek, mikor 1 750-bi  a' II háza meg égett. Ez az 
oka, hogy nem lehet  fellyebb,  vagy  meJzJzebb  (1702-bi  lévő),  Veresmarti Áts  
Miklós Papnál  nyo  1  mozni, a'ki  bizonyos é5 megtudható  efztendõkbi, élt itt,  
esmé ti retes  is  vólt némellyeknél, a'kiktől  én tudakoztam. Ettől  il  fogva  a'kö-
vetkezendők  békeJséges  és egymás után rendel  11  következő  időkbi' éltenek,  ke-
vesen de sokáig  laktanak.  I Ugyan  tsak emlegettenek  egynéhány Papokat kiket  
hallot  1  tak Attyaiktól,  magok nem  ejmérték,  nevezetesen. II 1. Kis Papot A'  
Szigetb  való lakáskor. 2.  Ketskeméti  nevű ; mond 1  ják,  hogy, m. e. két  EJz-
tendeig  lakott  vólna  itt. S'  vijzJza  ment. :1  Gyémo'ti  István. Ez jó érdemes 
Igazgató ember  vólt,  lakott sok helye 1 ken.  Veresmarton  1  bgg.  Kopácson,  
LaJkón. régulábT, szedte az  Eklákat,  és a' Papokat az akkori romlott id őben, 
azért is nehezen  Jzenyvedvén  az ő  kemény  11  igazgatását, elvádolták, hogy a'  
Kuruczokkal  tartana, fogságra vitetett  il Béllyére;  onnan valami  uton kiJzaba-
dulván  bátorságnak  okáéert  vonta  il  magát  Rétfalubi;  meddig  paposkodott  Ott 
nem tudják; azt sem ha  Püs  1 pök  vólt  é, vagy más előjáró Pap. Innen cl 
ment!  il  4. Ez után fordultak meg ebben az  Eklábi, némelly  Lézeng ő  Papok. I 
4 rendbéliek is,  a'mostoha  időhöz képest. 1  S. Veresmarti  Ács Miklós hozatta-
tott Seregélyesről 1702-ben 1 lakott itt 21.  eJztendeig;  meg holt 1723-ben. Ma-
radtak  a.t.k.  két  il  Pap fiai Sámuel akkori  Harajzti  Pap. és Miklós,  Kórógyi  
Pap. 'I 6. Tétetett  biellyébi Székellyhidi Daniel.  Mesterségből,  mellyre  II hozat-
tatott, v. fogadtatott  Rétfalubi  azon  eSztendo"bi, , hirtelen a' 'I mesterségb ől 
Pappá lett 1723 ben. Szakállas Papnak  hivták,  hogy II szakállat viselt,  (:  bár 
most is viselnének a  beljő  személlyek:)  Ez boldog ál 1  lapotbi, élt akkori  időbb,  
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de  azonb  vagy három  izbT. igen  kejerves nyomo  1  rúságot  is  Jzenyvedett.  
Két  izb a'Haramiáktál  kóborló  Rácz  tolvajok  il  tál, akik is igy ütöttek 
reá  elsŐbi:  meg kötözvén két  Ejküdteket, kénjzeri  1 tették Őket hogy valami 
módon Ő  általok mehejsenek bé  a Paphoz, másként 1  ö5zve koncollyák  Őket.  
Bé'mentenek éjjzaka kŐtözve, a'haramiákkal Jzép  1  Jzin  alatt, verték  kinoz-
ták  a Papot, meg is akarták ölni, de azok az Esküd 1  tek  nagy  reménykedéjsel  
megnyerték életét. Nekem magok  bejzéllették  1 ezeket, azok  a'meg  kötöztetett 
Esküdtek. Azért mentenek a Papra; mert 1  elhittenek,  hogy a  Templomb  van 
sok pénz,  mellyet valamelly Gene ti rális  hagyott válna.  Másodjzor  akkor ütöt-
tek reá  éjtjzaka,  mikor  fe  1  lesége Jzülésb vejz ődvén,  maga a' Bábáért ment 
válna.  Bé  menvén a'  il haramiák a'  vejződŐ  AJzJzont  hajánál fogva kegyet-
lenül le rántották :1 az ágyról,  ugy  hogy a hajának nagy  réjze  a' haramiák  
kezéb  maradott; az  AJzJzony '  a' Papné, elfelejtvén  ijjiedtségbŐl  a'  vesző-
dést, il  kezek között ki  fzaladott  a' házból, és a'  tövijses JOvényen  is által  
me  1  hetvén  a'  JzomJzédb,  Ott el rejtetett.  Kerefték  mindenütt ott is, hogy 
ki 1 vágják a' gyermeket  belölle. HarmadJzor ijjedtségből  esett fan 1  táJiája  
miatt, maga által a háza meg égett éjjel, mindene is a  tüzb  1  veJzett.  Lakott 
itten 27 vagy 28.  ejztendeig.  Innen vitetett  Gyüdre il  Papnak ott meg hált. 
7. Ez után vitetett  Karantsrál  ama  hires  tudományú s bátorságú 'I Varsányi 
Pál  (: Senior fuit Debreczini :)  Nagy merituma vált az I Uraknál. Lakott  el-
Jóbi, Turkevibe,  onnét jött  Kórógyra Siavoniába, in  II  nét Karantsra,  innét Rét-
faluba, innét 1758 ben igen nehezen te 1  tetŐdhetvén  ki, ment  Vecsére;  EJ z -
tendő  mulya innen D.  Sz.  György  ti  re. Ott hált meg hivatal nélkül. Ennek 
árulkodása miatt kemény 'I  kedett  az akkori V.  Ifpány Frivaifz  János, annak  
hellyébe  hozatott  il  Pap  ellen Dömény Jásef  ellen. Hat  ejztendeig  lakott Var-
sányi itt.  ti  8.  Dömény Jásej  küldetett  hellyébe Debreczenb Ő l  1758-ben 1  Mun-
kátsi  fi, a' Beregi  Tractusnak Dömény  János  Seniork ti  fia, sok bajoskodásokkal 
lakott s  tanitott  itten 19.  efztendeig.  'I Ki is ez  Alfó  Baranyai  Társaságk Sé-
niorának  tétetvén,  1 ment  Veresmartra  1777 ben. Ez irt az  Illiriában  lévő  Ek  I  
léfiai dálgokrál.  Az ottan, és a maga  Tractusában  lakott, régtől 'I fogva való  
Papokk  s  Mesterekk  neveiket  jegyzésbi  tette, pro  il tokollálta.  1 9.  Derecskei 
István, Beregfzáfzi  fi,  Debreczeni  Deák. N: Harsányi Mesterségéb ől hozatott  
Réthfalu&s,  1777-bi.  

A fent idézett szöveg a mai  Drávaszög  és Szlavónia szoros kapcsolatára is 
fényt vet, hisz  -  mint olvastuk  -  a papok, tanítók szolgálatuk idején az  em-
lített  területen mozognak, cserélgetik  parókiájukat,  „oskolá"-jukat. A Nyírség-
bő l,  Hajduságból, Beregb ől  ide vetődött, illetve hozott személyek ritkán hagyták 
el e tájat,  legmesszebbre  Kisújszállásra költöztek Rétfaluból. 

A Rétfaluban töltött id ő  után a következ ő  falvakba, helységekbe távoztak: 
Haraszti,  Karancs, Laskó, Belye,  Daróc,  Szentlászló, Kórógy,  Kopács,  Sepse, 

Vörösmart, Kölked,  Siklós,  Gyüd.  
Még  Helvétiába  is ment továbbtanulásra egy prédikátor. 
Kik és honnan jöttek Rétfalu nevel ői? 
Legtöbben a debreceni Kollégium diákjaként kerültek Rétfaluba, vagy 

előbbi szolgálati helyükről hívták, hozták őket. Igy kerültek ide a Nyírségb ől, 
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Hajduságból,  Beregszászról, Munkácsról, Turkevér ől, Nagykőrösről, Diószegről, 
Hódmezővásárhelyről, Nagyharsányb61, Kölkedről, Karancsról, Kopácsról, Las-
kóról, Vörösmartr6l, Belyér ől, Kórógyról. Legjobb tudásuk és tehetségük szerint 
igyekeztek „e tartomány vajtag tudatlanságá"-t csökkenteni. 

Ugyanakkor a sok debreceni diák mai irodalmi nyelvünk ősét, az észak-
keleti—keleti nyelvi normát, ezt a nyelvjárások feletti, a mai irodalmi nyelvhez 
igen közel álló, gondos, választékos nyelvet hozta magával és használta, ter-
jesztette szlavóniai eklézsiájában, iskolájában, ami szintén nem csekély érdem! 
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Matijevics  Lajos 

FÖLDRAJZI NEVEK 
A SZABADKAI MAGYAR 
VÉGRENDELETEKBEN 

A Hungarológiai Intézet anyagi támogatásával 1969 szeptemberében a sza-
badkai levéltárban töltöttem néhány napot. Célom a levéltár toponomasztikai 
anyagának a feltárása volt. Régi térképek, oklevelek földrajzi névanyagát gy űj-
töttem egybe. Vojnović  Emil*,  a levéltár igazgatója felhívta figyelmemet a vég-
rendeletekre mondván, hogy ezek b őségesen szolgáltatnak ilyen jelleg ű  adatokat, 
ugyanis az 1850-es évekt ől kezdve magyar nyelven írták a testamentumokat. 

Ez alkalommal az 1850, 1851, 1852 és 1853-as évben írt végrendeleteket 
néztem át. A négyévnyi oklevélkötegben itt-ott akad más nyelv ű  írás is. Való-
színűleg a végrendelkez ő  kívánsága, vagy anyanyelve szerint vetette papírra 
a jegyző  a tollába mondott szerbhorvát, esetleg német szöveget. 

Időrendben a következő  adatok, földrajzi nevek kerültek el ő : 

Györgyéni  puszta 	„... györgyéni Pusztán 60 láncz szállási föld, egy felül 
Pertity  Miklós, másfelül Peity Tukulyatz Simon földje 
szomszédságában. . 
Tumbácz  Pál özvegynő , született Horvátzky Palivukov 
Anna végrendelete (1850. I. 5.) 

Békovai  puszta 	„... Ezek el ő  bocsájtásával előszámitá á' vagyonát, 
szállási sző llők 	melly is áll: ... Békovai pusztán Malagurszky család 
szegedi szőllők 	szomszédságában fekv ő  15 láncz szállási é5 szegedi sz ő!- 

lőkön tul  első  dülőben fekvő  egy láncz ugar föld-
bül ... " 
Nimcsevics  Máté végrendelete (1850. I. 6.) 

Sebesicsi  tér 	„Van ugyanis napnyugatról 12 láncz ugarföldem, se- 
tompai  puszta 	besicsi téren Mamuzsics Antalféle 8. Perclik Jánosféle 

7 és tompai pusztán ismét 7 láncz szállási földem." 
Pinkovics Rebeka néhai Kopunovics Bódog özvegyé- 
nek végrendelete (1850. I. 8.) 

* Itt  mondok köszönetet  Vojnović  Emilnek  és a szabadkai levéltár munkaközösségének a Se-
gítségért. 
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Bajmaki ut 	„Kijelenté a Rendelkező  nő, hogy... nyugati részhez  
Bajmaki uton Vidakovits Borzsakov  Lukács szomszéd-
ságában fekvő  Egy  láncz  ugar földet.  . 
Jakulich Budimcsevics  Simon  özvgyének  végrendelete 
(1850. I. 18.) 

Szegedi  Kut 	„ . . .  hogy ezen  leghübb  szolgáltatásáért szerzeményes 
Szegedi  Kutnál Milasin  Mátyás és  Engelbrecht  Mátyás 
szomszédságában fekv ő  mintegy 24 kapából álló  szöl-
lejét ugyan néki örökösen hagyja."  
Józsics  Boldizsár nyugalmazott f őkapitány  urnak  a 
végrendelete (1850. I. 21.) 

Nagyfényi puszta 	„ . . .  Ezek után mondotta a végrendelkez ő :  . . .  Nagy- 
fényi pusztán  Dulich  Antal szomszédságában 81  láncz  
földet.  . 
Dulics  Balázs végrendelete (1850. II. 5.)  

Verusicsi  tér 	 „. . .  az alantabb előfordulandó pontok szerint rendel- 
Szerb temető 	kezni, -  ugyan is... d,  Verusicsi  téren néhai  Smárd  

István  ur  földje szomszédságaiban fekv ő  70. azaz het-
ven  láncz  szállási földem. e, Szerb temető  fels5  része 
felett fekvő  18 kapa  szőllőm. . 
Kuluncsics  Barisa végrendelete (1850. II. 13.) 

Bajai  ut 	 „...  előadta továbbá, hogy vagyona áll 8 lánc ugar  
földbül  melyek közül négy napnyugaton, négy nap-
keleten fekszik; a Bajai  uton  létező  8 kapa  szőllő-
bül, . . 
Ozvegy Márkovics  született  Hoffman  Katalin végren-
delete (1850. II. 22.) 

Rác temetői  ut 	„... felhozá,  hogy vagyona áll:  ... a'Rác  temetői  uton 
Eysery  szomszédságában lévő  21 3/4 kap  szőllőbül. .  
Horváth Illés végrendelete (1850. III. 7.) 

Nagyfényi puszta 	„ . . .  Ezután  előadá;  hogy vagyona áll Nagyfényi pusz- 
tán  - Vojnics  Borbála  asszonság  szomszédságában.  . 
3zvegy Kézsmárky  született  Riki  Teréz  asszonság  vég-

rendelete (1850. III. 26.)  

Majsai  kapu 	„ezután  felhozá,  hogy vagyona áll... a  Majsai  kapu- 
nál lévő  7 kapa öreg  szőllőbül. .  
Ürge Pál végrendelete (1850. III. 26.)  

Verusichi  puszta 	„Tulajdonom Városunk  Verusichi  pusztájára 150 lánc 
föld" 
Lénárd István végrendelete (1850. IV. 14.) 
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Sebesicsi  puszta „Ezután elősorolá vagyonát, meily áll Sebesicsi pusztán 
fekvő  215 lánc földbül. . 

Péics  János végrendelete (1850. IV. 18.) 

Ludasi  puszta „.. .  Jelenlegi birtokom áll 1 en Ludasi pusztán Ble- 
Kőrősi ut szics  Máté és Piri Bartus Mihály özvegye földjei között 

fekvő 	12 	1/3 	lánc szállási szőllőből. 2. Kórősi uton 
Luka Czviin  szomszédságában 10 kapa sz őlőből" 
Lovas János végrendelete (1850. IV. 26.) 

Kálvária domb „Ezután elsorolta vagyonát, mely áh:  . . .  a Kálvária 
dombon Tyákics Báncó szomszédságában fekv ő  2 1/2 
kapa szőlőbül.. 
Kirsai Breár  Ferenc végrendelete (1850. V. 23.) 

Verusicsi  puszta „Ezután elősorolá vagyonát  - niielly áll a verusicsi 
Sándori dülő  pusztán Barna András szomszédságában, fekv ő  45 lánc 

szállási földbül -  6 1/2 lánc ugar a Sándori dül ők- 
be..." 
Tyákics  Benedek végrendelete (1850. VI. 2.) 

Zsidó utsza 	„Van a 7.k körben, Zsidó utszában Futó György és 
kakas utsza 	Opolczer Ádám kebelbeli polgárok szomszédságukban 
palicsi ut 	 75-k szám alatt egy lakházam, a 8-i körben kakas ut- 
Bajai szőllők 	szában néhai Aradszki Gábor és Gasparovits w. szom- 

szédságában fekvő  és Schmidt Antal Tanitó urtól szet - 
zett másik házam, két tagban fekv ő  öszvesen  3 kapa 
szőllőm, - napkeletről a palicsi uton 1-6 dül őben két 
lánc, napnyugatról a bajai sz őllők alatt 1-6 dülőben két 
lánc, vagy is öszvesen négy lánc belteleki szántó föl-
dem" 
Kalmár József takátsmester végrendelete (1850. VI. 2.) 

Békovai  puszta „Ezután előszámlálá vagyonát, mely áll: Békovai püsz- 
Pality  tava tán Haraszty Sándor szomszédságában lév ő  97 lánc 
Széntai  temető  szállási  -  6 lánc ugar földbül - mellyek kivül 3 1/2 

lánc a Pahity tava körül, 2 1/2 lánc pedig a fenn ne- 
vezett szállási földje körül vagyon  -  továbbá á régi 
Széntai  Temető  melletti 18 kapa sz őllőbül." 
Vujkovics Lámics  Pál végrendelete (1850. VII. 22.) 

Nagyfényi puszta „Van: huszonöt lánc Nagyfényi pusztán Szarics (olvas- 
hatatlan) Biró szomszédságában fekv ő  szállási föld.  . 
Görög Ferencz végrendelete (1850. VIII. 24.) 

Sándor utza „Vagyon egy 6 k körben Sándor utzában 555k sz. alatt 
Kelebia  és egy másik néhai Kovács József volt f őhadnagy há- 
Vörös homok zának átellenében  helyezett lakháza  -  49 láncz Kele- 

bián Szusik  Károly ur szomszédságában fekv ő  szállási 
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föld... ezen kivül vagyon Vörös homokban Hornyák 
János szomszédságában fekv ő  6 kapa szölleje" 
Kasziba Ferencz végrendelete (1850. IX. 17.) 

Ohitü tenietö ut 	„ . . .  fen lévő  vagyonát elöszámlálá jelesen... 2a. Ohi- 
erdő  ut 	 tü temetö uton Jakobcsics Imre és Csajkás Antal szom- 

szédságában fekvő  6 kapa szöllee, és Varga Mátyásné 
szomszédságában kevés kertje az erd ő  uton." 
Csajkás László János nejének végrendelete (1850. IX. 
18.) 

Györgyéni  puszta 	„vagyona áll pedig Gýörgyéni pusztán több helyzetben 
Györgyén 	 203 láncból... szinte Györgyénen fekvő  Ferenc fiam 

kizáró szerzeményét képez ő  és nevére örök bevallása 
mellett bejegyzett is foglaltatik - ezen felül a bajai 
sző llőkön tul a Romics féle földbül é5 mellette szerzett 
11  láncz sömlyék kaszálló földbül 
Vér István végrendelete (1851. I. 7.) 

Radanovácz 	„vagyon Seffer Leopold és Vukmanov Simokov Lázár 
szomszédságában Radanováczban 22 lánc szállási földje 
- ugyan abban a 22 lánczon 30 kapányi szöllejé ť ' 
Petyarich Gergely végrendelete (1851. II. 25.) 

Ludas „Nyilvánitá,  hogy vagyonbeli állapota következő  a, 
Körösi ut Ludas Széllén Varga Mátyás és Kuntits L őrincz örö- 
Radanovácz kösei  szomszédságában 45 láncz föld b, Ludason Ma- 

gyar Imre és Katona Gergely szomszédságában 40 lánc 
föld d, Körösi ut mellett Kuntits Lörinc örökösei szom- 
szédságában 14 kapás szöllö e, Radanováczba Ifkovics 
Ivandékits  Máté és Malecskovits Mihály szomszédsá- 
gában 12 kapás sz őllő" 
Kuntits  Julianna végrendelete (1851. III. 15.) 

Ludasi  tér „ ... husz  lánc szállási föld a Ludasi téren .. 
Szávics Lukanics  Jakab végrendelete (1851. III. 18.) 

Buczkák  „Ennek utánna vagyonát á következ őkben előszámlálá: 
d, Popics Máté, és Szárits Simon szomszédságában 

Buczkákban  fekvő  15 kapa szölleje. . 

Osztrogonácz  Péter végrendelete (1851. III. 20.) 

Sebesitsi  puszta „Ennek utána előszámlálá a vagyonát, hogy t. i. va- 
gyon néki Sebesitsi pusztán Buljovcsits Jakab szomszéd- 
ságában fekvő  20 lánc szállási földje.  . 
Piukovits  Miksa végrendelete (1851. IV. 4.) 

Sebesitsi  puszta 	„Allitá a végrendelkez ő  Matievits Naszti Mánich Si- 
mon neje: hogy van neki Sebesits pusztán Dr Manich 
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Balázs és  Szuturovits Lukáts  szomszédságában 18  láncz  
szállási földje"  
Matijevits Naszti, Manich  Simon nejének végrendelete 
(1851. IV. 4.)  

Buczkák 	 „Buczkákban Kozlár  Misa és  Füleki  András szomszéd - 
Majsai ut 	 ságában  fekvő  10 kapás  szöllejét  egyenlő  két részben  
Radanovácz 	Iván és József fiainak hagyja  Majsai uton  pedig  Kigl  

és  Lebovics  (olvashatatlan) Márk szomszédságában 
fekvő  18  kapábul  álló  szöllejét,  és  Radanováczon  fekvő  
fél  láncz  ugar földjét.  . 
Restyák Marczi  végrendelete (1851. IV. 21.) 

Zentai külváros 	„Teljes s végakarata az, hogy az ő  zentai  külvárosban  
Lasin  Máté és  Tunics  József szomszédságában  helyzett 
lakházábantalálható. . 
Speár  János végrendelete (1851. V. 15.)  

Ludasi  térség 	„Vagyon a  Ludasi  térségen Csákány Antal szomszéd- 
rétalj 	 ságában  8 lánc föld,  ...  a  rétaljra  kiszolgáló három  

láncz  földnek Rozi lányának s annak gyermek nélküli 
11 halálozása esetén Szél Györgynek  hagyá...  

Dékány  Verona végrendelete (1851. VII. 18.)  

Óbecse 	 „Az eladott közös vagyonból fizetessen az  Óbecsei  Ró- 
mai  kath.  Anyaszentegyháznak egyszáz  er  100 pengő  
forint  örkös  szentmisékre.  . 
Kaich  Rozália végrendelete (1851. X. 27.)  

kaponyai  puszta 	„Van  kaponyai  pusztán  Sztipics  család és  Csernák  
Lázár szomszédságában fekv ő  44 lánc szállási föld-
je..."  
Ződi  Ferenc végrendelete (1851. X. 27.) 

Ludas puszta 	„a szállási földből pedig nem részesül miután édes  
anyámrul  reám hárulandó Ludas pusztán fekv ő  13 
lánc föld reá maradt" 
Futó Teréz végrendelete (1851. XII. 16.)  

Ludasi  puszta 	„vagyon  Ludasi  pusztán Csákány Antal é5  Takáts Já - 
Rétalj 	 nos szomszédságában fekv ő  8 lánc szállási földje. A 

Rétaljig  kinyuló  földből a föld közepéből  hasitva. . 
Dékány  Verona végrendelete (1851. XII. 29.)  

Verusitsi  tér 	„vagyona  következökböl  áll: 3t  láncz Verusitsi  téren  
Klisza 	 ugynevezett Kliszán  szállási földje  Gábrits  Máté szom- 

szédságában.  . 
Gábrits  István végrendelete (1852. I. 20.) 
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bajai ut „bajai uton  8 kapa szöleje és napkeletröl Tuba Geráro 
bajai ut és Milánkovits László szomszédságában két lánc kerti 
vágóhidicsordaut  földje... 	Néhai 	Iheisz 	Antallal 	egybekelésünk 	után 
palicsi ut  férjemnek a bajai uton fekv ő  8 kapa szöllőt közösen 

szereztünk..  . késöbb Vizi József és Dániel testvérek- 
kel a vágóhidicsordauton Vojnits Dinis és Markovits 
Sándor 	urnak 	szomszédságaikban... közösen 	szerez- 
tünk nap keletről palicsi uton Gabrits István szomszéd- 
ságában két láncz ugar földet.  . 
3zvegy 	Iheisz 	született 	Ujvári 	Katalin 	végrendelete 
(1852. I. 20.)  

kelebiai  puszta „Szutsits  Lojzi testvérje és Vojnits Lojzi ur szomszéd- 
ságában keebiai pusztán 62 	1/2 lánc szállási, hozzá 
tartonandó  épületekkel igy azon a földön nem meg- 
vetendő  szölleje vagyon.  . 
Kopunov  Márk végrendelete (1852. II. 7.) 

Zentai Ótemet ő  „miszerint nékie vagyon az ugynevezett Zentai Óte- 
metőn tul, Vojnits hajdu  Simon és Nerosits Szaniszló 
tőszomszédságaikban fekvő  6 kapa szölleje." 
Orcsics Sztano  végrendelete (1852. II. 10.)  

bajska kapija „ostavijam joj moj kod bajske kapije lezeci  Boston" 
Horvátovits Ivan  végrendelete (1852. II. 26.)  

kameniti  át „a' hátramaradt két láncot mely Napkeletrül 3 k dül ő- 
ben (ugy nevezett kameniti át fekszik)" 
Antunovics  Mária végrendelete (1852. IV. 7.)  

Suplyáki  tér „Suplyáki  téren Perics Ivó és Czoránov György között 
45  láncz szállási földe. Bajai szöllökben Sevits Boge- 
sits  Pál és Pertits Ivó szomszédságaikban 11 kapa szöl- 
leje" 
Periics  Péter végrendelete (1852. V. 9.) 

vámteleki puszta „...  vagyon a' vámteleki pusztán Polyákovits Adam 
és Polyákovics György szomszédságában fekv ő  szerze- 
ményes 15 lánc szállás földje.  . 
Polyakovits  Illés végrendelete (1852. VI. 11.)  

Ludasi  puszta ,Minden  vagyonom, meily Ludasi pusztán 	15 	láncz 
szállási föld é5 egy láncz ugar földböl áll.  . 
Mészáros Anna végrendelete (1852. VI. 5.)  

Ludasi  puszta „. . .  birtokomban lévő  javaimrul mellyek Ludasi pusz- 
tán Varga család szomszédságában fekv ő  5 lánc szál- 
lási földbül" 
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Tumbász  Gyula, Bulyovicsics Márk nejének végrende- 
lete (1852. VII. 4.) 

kukoriczás  kertek „ . . .  hat kapa szollö ugy nevezett kukoriczás kertekben 
Milodánovics Lörinc  és Vujkovics Lamich Mihály szom- 
szédságában fekvő" 
Ivánovics  András és Horváth Mária végrendelete (1852. 

13.) 

buckai szőlők „ . . . ugy  Szinte buczkai szőlőkbe Hoffman N. Csiz- 
madia szomszédságában fekv ő  3 1/4 kapa szölleje és 
boros hordói.  .  
Olajos András végrendelete (1852. VII. 21.) 

Radanováczi  puszta „ . . .  tekintetben vévén agg és tehetetlen állapotunkat 
ugy  azt is, hogy 1800 ölnek mely a Radanováczi Pusz- 
tán létezik.  .  
Balázs József és Szentai Rozália végrendelete (1852. 

2.) 

régi szőlők „Van a rendelkez őnek 6ik körben 4298 ik szám alatt 
egy lakháza, 	és ugy nevezett régi sz őlőkben 	Gyevi 
Imre és Hoffman Mátyás szomszédságaikban..."  
Kocsis Ferenc végrendelete (1852. VIII. 26.) 

Verusitsi  puszta ... mellyek Verusitsi  pusztán 84 lánc szállási földbül 
és pedig 48 lánc Somogyi Mihály és Sztipics Bertalan 
-  36 lánc pedig Stefkovics János szomszédságában he- 
lyezve van.  . ." 
Gyetvay  Éva végrendelete (1852. IX. 26.) 

Verusitsi  tér „ . . .  az ő  Verusitsi téren Vojnity Purtsár János és Ko- 
pilovity  József szomszédságában lév ő  14 láncz szállási 
Ősi földje iránt következőleg teszi végrendelkezésé ť ' 
Kopilovity Mártha  végrendelete (1852. IX. 13.) 

Bajai ut „Bajai uton Vojnits János és Muhits Alajos szomszéd- 
Bajai szöllök ságukban  4 kapányi szöllö -  ugyan Bajai szöllökben 
Sebesitsi  tér Merkovity Cvelátov  József é5 Báich Máté szomszéd- 

ságaikban 2 1/2 kapa szöllö, Sebesitsi téren Horváth 
Mátyás és Merkovity Cve łátov Bózsó örökösei között 
21 lánc szállási földje.  . 
Merkovits Cvelatov  István végrendelete (1852. IX. 14.) 

Verusity  puszta 	 - ...  következ őleg rendelkezett: Verusity pusztán Sár- 
csevits Mártony  ügyvéd ur szomszédságában 11 lánz 
szállási földjük.  . 
Milánkovits  György és Milánkovits Márta végrende- 
lete (1852. IX. 27.) 
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Kőrösi  földök 	»A  Kőrösi  földök között  Milacsin  Miklós és özvegy  
Bochmanné aszony  szomszédságában fekv ő  s -őt csak 
5 egész kapából álló  szölöt  birok"  
Milacsin  Katalin végrendelete (1852. X. 19.) 

Buckák 	 „ . . .  van a rendelkezőnek a város 6  hörében  3879. k 
szám alatt egy lakháza  ugy  nevezett Buckákban Ja -
kobcsics  József szomszédságában 12 kapa  szöllöje  és 
egyéb  ingosága.. 
Tomasich Balint  végrendelete (1852.  XI.  16.) 

Ludas 	 „.. . besitzn  12  Duttm  (olvashatatlan)  szállásfeid  10  
Duttm  (olvashatatlan)  in Ludas... "  
Michael  Torma végrendelete (1852. XII. 13.)  

Kőrösi ut 	 „Fekvő  5  láncz,  Összesen 10  láncz  ugar földje.  Ugy  ne- 
vezett  Kőrösi uton Návay  Mihály szomszédságában 
fekvő  10 100/200 kapa szőlője.  . 
Kikits  András végrendelete (1852. XII. 29.)  

Vermeseva mlaka 	„Da moj vinograd koji  i  za Vermeseve miake nuz  
Miska  Vojnara lezi  i  koji od dvi motike  i  ferlályo 
stoji do posle smerti moje opomenuti unucad izmegyu  
sebe  podjednako  nek  podile. . ." 
Ana Makarich  végrendelete (1852. XII. 29.)  

Kelebia 	 „Imam  6  lanacz salaske zemlje  na  Kelebii lezeci. .  
Simeon  Svircev  özvegyének végrendelete (1853. I. 8.)  

tavankuti  puszta 	„A  tavankuti  pusztán pedig  Marinkits  Lukács és  Breár  
régi szőlők 	 szomszédok között 13 lánc szállási földem, ‚végre a 

régi szőlők közt  Kuthy  Tóbiás és  Batsits Luka  szom-
szédságában 8 kapa  szőllőm. . ." 
Mátskovits  János  végrendelete  (1853. I. 24.) 

barom vásár állás 	„...vagyonom áll  -  következő  javakból: a, E város  
Tuk 	 körében jelesen á barom vásár álláson 4126-k  öszv.  
Sándori határ 	szám alatt fekvő  lakházbol  s száraz  malombul  b, 9 
Buckai  szöllök 	lánc ugar földekből,  mellyek  közöl 5 lánc keletről,, ne- 
Bajai  szöllök 	vezetesen  3 lánc  ugy  nevezett  Tukban  Csajkás István 
Zsidó temető 	földje mellett, 2 lánc pedig  palicson tul  a Sándori ha - 

tártol  6-k  dülöben  c, Buckai  szöllök  végén jelesen  Szá-
rits  Simon földje mellett 38 kapás föld d, a Bajai  szöl-
lökben  a Zsidó  temetö  táján  Sztantics  József volt kis 
tanácsos  szöleje  szomszédságában, 6 kapás  szöllöbül  
áll." 
Katona György végrendelete (1852. XII. 21.) 
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kelebia 	 „. . .  4702  in kelebia bei  Nagyrét (olvashatatlan  to- 
Nagyrét 	 vább)" 

Dusnoky Stepan  végrendelete (1852. XII. 24.)  

Tuk 	 „Napkeleti részen  ugy  nevezett  Tukban Tumbász  Máté  
Szivaczi ut 	szomszédságában fekvő  5  láncz, ugy  napnyugati részen 
Sintér telek 	Szivaczi uton  4-k  Düllőben Vukov Jága  és  Kováts  

Tamás szomszédságában.  . . .  van az  ugynevezett  Sintér 
teleki  szöllökben  11 kapányi  szölleje" 
Ruzsa  András végrendelete (1853. I. 22.)  

Herczeg utza „ . . .  Vagyon I-Lerczeg utzában  4638i szám alatt egy  
Kelebiai  puszta lakháza, melyet nejével együtt  Tomcsányi  Erzsébettel  
Tuk  szerzett,  Kelebiai  pusztán 6 lánc, szállási földje Futó 
Bajai  ut  Ádám é5  Taskovics Ferencz  szomszédságában... és 2  

lancz  szerzeményes ugar földje a  tukban  á másik Bajai  
uton  6-k  düllöben."  
Futó Illés végrendelete (1853. I. 27.) 

Bajai  szöllök „ . . .  vagyon 5 	1/2 kapa  szölleje  a Bajai  szöllökben."  
Sebestyén Mihály végrendelete (1853. I. 30.) 

Nagyfényi puszta  „. . .  Nagyfényi pusztán 	12-ét láncz  Szállás földemet  
Pality  Szántó János é5 Hadnagy  Máthé  tőszomszédságában  - 
Bajmoki ut  nem különben  Palitynál  1  Lanz  ugar földemet  Kunyi  

András szomszédságában é5 utoljára 1 1000/2000  láncz  
ugar földemet a  Bajmoki uton  kereszten felül Szántai 
család szomszédságában fekv őt..  
Balassa  Erzsébet végrendelete (1853. II. 5.) 

Nagyfényi puszta  „ . . .  Nagyfényi pusztán 26  láncz  szállási földje Ra - 
Radanováczi ut danováczi uton  4 kapányi  szölleje  van.  . 

Vukov  Mihály végrendelete (1853. II. 12.) 

kis  radanováczi „ . . .  az  ugy  nevezett kis  radanováczi szöllökben  mint- 
szöllök  egy 12 kapányi  szöllöf... 

Szebenyi  Teréz,  Gyuricza  András  özvegyének  végren- 
delete (1853. III. 	17.)  

Gyurgyin „ . . . koje  se  iz  108  lanaca  na  Gyurgyinu lezsetye sa- 
laske zemlje. . 

Blasko Dulits  végrendelete (1853. III. 17.) 

van  ezentul  a  buczkába Valicsek  József és Mezei 
András szomszédságában fekv ő  15 kapás  szőllöjük, ugy  
az öreg  szöllökben Vojnits  Jakab és Csajkás Pál szom-
szédságában szinte 15 kapás  szöllöjök...  
Kovács József és Csajkás Teréz végrendelete (1853. III. 
20.) 
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Györgyéni  tér 	» . . . van: Györgyéni téren 65  láncz szállási földje... 
Bajai szöllök 	Bajai szöllökben Antunovics J6zef Ur és elhunt Dulics 
Csorda ut 	 Barisa 3r8k6sei szomszédságában 7 kapa szöllo.... 

Csorda uton Ződy Ferencz szomszédságában 12 kapa 
szöllő . . ." 
Horvácki Palivukov  Anna végrendelete  (1853.  III. 25.) 

Csorda köz „Ugynevezett  Csorda közben 12 kapányi szölleje - 
Vámteleki tér Vámteleki 	téren 	58 	láncz 	szállási föld... 	Naákeleti 
Zentai ut részen, a zentai uton, a Sándori szöllök alatt és a nap- 
Sándori szöllök nyugati részen 

 ( 
láncz . . ." 

Vidákovits Mikits  Antal végrendelete (1853. III. 27.)  

Sebesich „Cseterdeset lanaca salaske zemije  na sebesichu s jedne 
strane Laze Mamuzica  s druge pak strane u Komsiluku 
Rozike takogyer Mamuzics." 
Ilija Mamuzsics  végrendelete (1853. III. 30.) 

Ludas „... ih praedio  Ludas.  . 
Franz Gönczöl  végrendelete (1853. IV. 1.)  

Supljáki  tér „.. . másodrendü  rendelkezőnek atyai örökség fejében 
Buczkák  2  láncz föld a Supljáki téren, az ugynevezett Bucz- 

kákban  5 kapa szöleje. . 

Szaulich  Gergely végrendelete (1853. IV. 5.) 

Vámtelek „. . .  7  Ratten Szállásföld in Pradio Vámtelek..."  
Buljovtsits Anastasia  végrendelete (1853. IV. 22.)  

Szlanusa „ . . . Ugynevezett 	Szianusa 	mentén 	3 	kapa 	lőherés 
kertje.  . 
Roznyik  András végrendelete (1853. IV. 25.)  

Bainhát „. . .  Vagyon 	ugymond 	egy szegény 	lak 	házacskám 
Báinhátba. . 

Benis Nikola  végrendelete (1853. IV. 27.)  

Ludasi  tér „ . . . Ludasi 	téren 	Kuntits 	Péter 	és 	Katona 	Ferencz 
Kisskörösi ut  között 45  láncz szállási földet... ugy nevezett Kiss- 
Radanováczi  tér körösi uton Kuntits Ferencz mellett 14 kapa szölleje 
Suplyáki  tér vagyon Radanováczi téren Ivkovics Máthé és Males- 

kovics  János mellett 12 1 12 kapa szölöje Suplyáki té- 
ren Rudits Vránits Eugen mellett 10 nagy láncz szállás 
földje.  . 
Kuntits  Julianna végrendelete (1853. IV. 30.)  

Györgyini  puszta „ . . .  Van 16  Láncz földem Györgyini Pusztán fekv ő , 
halasi kapu melynek szomszédjai Jaramazov Pál! és Roszalia Ja- 
Nagy rét ramazov  Mihály özvegye, van halasi kapun ugy neve- 
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zett  Nagy rét alatt fekv ő  7 3/4 kapa szöllöm Polya- 
kovics  máskép Kovacsev Lukáts mellett 
Jaramazov  Miklós özvegyének végrendelete (1853. IV.) 

Tuk  „Napkeleti részről ugynevezett Tukban 7 k düllöben 2 
Zentai ut vagy két nagy láncz szinte Napkeleti részr ől Zentai 
Bajmaki ut uton  hetedik dülőben Szádeczky István mellett 2 lánc 

-  Végre Napnyugati részröl Bajmaki uton 9-k dül ő - 
ben két szám szerént 2 nagy, s igy öszvesen 6 láncz 
ugarföldje" 
Hajdu Theréz  végrendelete (1853. VII. 7.) 

régi Buczkák „a régi Buczkákban 7 kapányi szölleje, Napkeleti rész- 
Zentai Ut ről a zentai uton 5. dülőben 2 láncz ugar földje .. 

Petrik  József végrendelete (1853. VII. 30.) 

kelebiai  tér „ . . .  A Végrendelkezőnek ugy mint névszerént Badacsi 
Palits  Klárinak vagyon 23 1/2 lancz kelebiai téren Hegedüs 

István és Raditsné asszony szomszédságaiban, 2 láncz 
ugar földje napkelet felül Palitson tul a szállásokkal 
első  dülőben fekvők.  . 
Badácsi  Klára végrendelete (1853. VIII. 7.) 

Bajai szöllők Ugynevezett  Bajai szöllőkben 12 kapa szölleje napke- 
Zentai ut leti  részről a Zentai uton 2 láncz szállási föld..  . Ta- 

vankuti  pusztán 20 láncz szállási föld.  . 
Polyakovity  Klára végrendelete (1853. VIII. 10.) 

Zsidó utcza „ . . .  Miután szorgalmunk az Isten megáldotta, birunk 
Csorda-köz a Zsidó utczában 4577-es szám alatt egy lakházzal egy 
Szegedi ut pálinkafőzővel, négy kazánnal a Csorda-közön és 33 

kapa szöllővel a Szegedi uton. . 

Bogdanovits Andrásné  végrendelete (1853. IX. 14.) 

Bajai régi szöllök „ . . .  Van Bajai régi szöllökben Zakany János és Sztan- 
tics  Jakab Dragarin szomszédságában 3 kapa szölleje 
é5 csekély házi butorai. . 

Jaramazov  Boriska végrendelete (1853. IX. 18.) 

Verusitsi-  Puszta „vagyon a végrendelkez őnek Verusitsi Pusztán Vuko- 
vity Lámics  Tamás és Babitskov Miklós szomszédok 
között fekvő  8 láncz szállási földje rajt lév ő  épületek- 
kel..." 
Bábitykov Lukáty  végrendelete (1853. IX. 20.) 

öreg szöllök „A végrendelkez őnek vagyon ugy nevezett öreg szöl- 
Békovo ut lökben  egy lakóháza a Napkeleti részen a Békovo uton 
Györgyéni ut  1 láncz ugar a Nyugati részen a Györgyéni uton is 1 

láncz  ugar.  . 
Tumbász  Mihály végrendelete (1853. IX. 20.) 
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Köröski put „Trinajsz motika vinograda  u  jednom komadu  na  kö- 
Śandorski vinogradi röskom putu  u  Komsiluku Proke Manojlovits Kallman, 
Tuk Andrije Vojnics Hajdu oracu zemlju od kojih - od 
Pacsirski put lSimea Sz...  (olvashatatlan) 4 lánca u  trecoj duzi od  
Babina  greda Šandorski vinogradi  u  komsiluku  P.  Stefana Blagoevics 

Senatora  1  lánác  u 4  oj duži pored  Marka  Buljovics  u  
Tuku pak  2 lánca  pored Blaska Kuluncsits tyurcije od 
Simea Zahoda pak  na  Pacsirskom putu od szalasa  u  
treci duzi...  2  láncá pak kod Babine giiede  u  komsi- 
luku nekog Buljovcsicsa lezaci.. 
Petar Barits  i  Bara Bauts  szül.  Bilunovics  végrendelete 
(1853. X. 9.)  

Tuk „ . . .  Az  ugynevezett Tukban  napkeletről a 3-ik  dülő- 
Bajmoki ut  ben 1 nagy  láncz  és Napnyugati részen a  Bajmoki uton  

a 9-ik  dülőben  1 ugar földje..  
Racsmány  György végrendelete (1853. X. 25.)  

Bajinoki ut „...  Gergely András fiamnak a  Bajmoki uton  levő  
Bajmaki ut  3 lánc ugar  földemböl  2 lánc egy tagban  kivágatassék 
Tuk iGergely  Katalin  elhunt  leányom elmaradott gyerme- 

keire pedig 1 lánc  Bajmaki uton fekvö böle.  Egy lánc 
pedig Nap kelet részr ől  ugy  nevezett  Tukban fekvött  
hagyományosom.  . 
Oslai  Verona végrendelete (1853. X. 29.)  

Cservenkai  határ  „. . .  Van a  Rendeklezőnek Cservenkai  határban  kö- 
röszt  komája név szerint  Gyarmaty  István Juhász előtt 
50  darabb selmes  birkája.  . ."  
Király  József  végrendelete (1853. XI. 11.) 

Választó  Utcza 	„...  A Házam  Szabatka  város 1 -s8 Cirkulus-Választó  
Zsupányi mlakája 	Utczába  a 401 -dik  szám alatt...  nyolcés  három  fer- 

tyály  kapa  szölö;  mely két részben fekszik, az • egyik  
rész a  Zsupányi mlakájánál  és ez 3 3/4 mondom há-
rom és három fertály kapából áll.  . 
Bénkő  Ferencz  végrendelete (1853. XI. 25.) 

Bajai  szöllők 	„2  láncz  ugarföld a Bajai  szöllőkben,  2 pedig a Pa- 
Palits 	 litson tul Széksó  tájéka közelében.  . 
Széksó 	 Kiss Jakab végrendelete (1853. XI. 25.)  

Verusicsi  tér 	„ . . . Verusicsi  téren 42  láncz  szállási földjük  Sebesitsi 
Sebesitsi  tér 	téren 8  láncz  15 kapa  szöllejük ugy  nevezett  Bucz- 
Buczkák 	 kákban. . 

Tumbász  Márk végrendelete (1853. XII. 10.)  

Tyuk utcza 	 ‚ . . .  Van egy házam a  Tyuk utczában"  
Braun Tamás végrendelete (1853. XII. 11.) 
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Suplyáki  tér 	„ . . . Suplyáki  téren  Vojnits Hajdu  Illés és  Kuntits Fe_  

Csorda  ut 	 iencz  szomszédságaiban 72  láncz  szállási földje... 
Csorda  uton Kuntits  Ferenc és  Szegedincsev  Árkádia 
Szomszédságiakban fekvő  14 kapa  szölleje. . 
Kuntits Lukáts  végrendelete (1853. XII. 13.) 

Nagy Fényi puszta 	„ . . .  Nagy Fényi pusztán  Dulics  család  szomszédságá - 
Nagy Fény 	ban  fekvő  46 lánc Ősi  földbül -  9 1/2 lánc szállási 
Bajai  szöllők 	föłdbül  mely a Nagy Fényi kaszárnya mellett fekszik  

-  s  melly  saját szerzeménye  -  továbbá 4-ik kör 
252-ik szám alatti lakházból  -  a Bajai  szöllőkben. . 
Dulits  Albert végrendelete (1853. XII. 27.) 

Ugyanaz a földrajzi név többször is el őfordul a végrendeletekben. Emel-
lett egy-egy azonos terület megnevezésére a „puszta", a „terület" és a  ,tér-
elnevezés  váltogatja egymást a helynév második tagjaként. Figyelembe véve ezt 
és a helyesírási eltéréseket, a rendezett névanyag*  ez volna: 

Utak 

Bajai  ut  (1850. II. 22.), bajai  ut  (1852. I. 20.), bajai  ut  (1852. I. 20.), 
Bajai  ut  (1852. IX. 14.), Bajai  ut  (1853. I. 27.). 

Bajmaki ut  (1850. I. 18.),  Bajmoki ut  (1853. II. 5.),  Bajmoki ut  (1853. 
X. 25.),  Bajmaki ut  (1853. VII. 7.),  Bajmaki ut  (1853. X. 29.),  Bajmoki ut  
(1853. X. 29.). 

Békovo ut  (1853. IX. 20.). 
Csorda  ut  (1853. III. 25.), Csorda  ut  (1853. XII. 13.). 
erdö ut  (1850. IX. 18.). 
györgyéni ut  (1853. IX. 20.). 
Kőrösi ut  (1851. III. 15.  )' Kőrösi ut  (1852. XII. 29.),  Kisskörösi ut  

(1853. IV. 30.),  Kőröski put  (1853. X. 9.). 
Majsai ut  (1851. IV. 21.). 
Ohitü temetö ut  (1850. IX. 18.). 
Pacirski put  (1853. X. 9.). 
palicsi ut  (1950. VI. 2.),  palicsi ut  (1852. I. 20.). 
Rác  tenietöi ut  (1850. III. 7.). 
Radanováczi ut  (1853. II. 12.). 
Szegedi  ut  (1853. IX. 14.). 
Szivaczi ut  (1853. I. 22.). 
Vágóhidi  csorda  ut  (1852. I. 20.). 
Zentai  ut  (1853. III. 27.), Zentai  ut  (1853. VII. 7.),  zentai ut  (1853. 

VII. 30.), Zentai  ut  (1853. VIII. 10.).  

*  A helyneveket az ábécé és a végrendeleten felt űntetett keltezés szerint is elrendeztem. 

66  



Utcák 

Herczeg utcza  (1853. I. 27.). 
Kakas utsza  (1850. VI. 2.). 
Sándor utza  1850. IX. 17.). 
Tyuk utcza  (1853. XII. 11.). 

S. Választó utcza  (1853. XI. 25.). 
6. Zsidó utsza  (1850. VI. 2.), Zsidó utcza  (1853. IX. 14.). 

Szőlők 

Bajai régi szöllök  (1853. IX. 18.). 
bajai szöllök  (1850. VI. 2.), Bajai szöllök  (1852. IX. 14.), Bajai szöllök 

(1852. XII. 21.), Bajai szöllök  (1853. I. 30.), Bajai szöllök  (1853. III. 25.), 
Bajai szöllök  (1853. VIII. 10.), Bajai szöllök  (1853. XI. 25.), Bajai szöllök 
(1853. XII. 27.). 

buckai szöllök  (1852. VII. 21.), Buckai szöllök  (1852. XII. 21.). 
kis radanováczi szöllök  (1853. III. 17.). 

S.  Öreg szöllök  (1853. IX. 20.). 
régi szőllők  (1852. VIII. 26.), régi szőlők (1853. I. 24.). 
Sándori szöllök  (1853. III. 27.),  Sandorski vinogradi  (1853. X. 9.). 
szállási szöllök  (1850. I. 6.). 
szegedi szülök  (1850. I. 6.). 

Temetők 

Széntai  temető  (1850. VII. 22.). 
Szerb temető  (1850. II. 13.). 
Zentai Ótemető  (1852. II. 10.). 
Zsidó temető  (1852. II. 10.). 

Városkapuk 

bajska kapija  (1852. II. 26.). 
halasi kapu (1853. IV.  ?). 

Majsai  kapu (1850. III. 26.). 

Víznevek, vizes területek és kutak nevei 

Nagyrét (1852. XII. 24.), Nagy rét (1853. IV.  ?). 

Pality  tava (1850. VII. 22.). 
rétalj  (1851. VII. 18.),  Rétalj  (1851. XII. 29.). 
Szegedi Kut  (1850. I. 21.). 

S. Vermeseva miaka  (1852. XII. 29.). 
6. Zsupányi mlakája  (1853. XI. 25). 
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Szabadkai városrész-nevek és a város területéhez tartozó telkek, kiemelkedések, 
dűlők, kertek, határok, földek nevei 

Babina greda  (1853. X. 9.). 
Bainhát  (1853. IV. 27.). 
barom vásár állás (1852. XII. 21.). 
Buczkák  (1851. III. 20.), Buckák (1851. IV. 21.), Buckák (1852. XI. 

16.), Buczkák  (1853. IV. 5.),  Buczkák  (1853. XII. 10.). 
Cservenkai  határ (1853. XI. 11.). 
Csorda köz (1853. III. 27.), Csorda-köz (1853. IX. 14.). 
Kálvária domb (1850. V. 23.). 
kameniti  át (1852. IV. 7.). 
Klisza  (1852. I. 20.). 

Kőrösi  földök (1852. X. 19.). 
kukoriczás  kertek (1852. VII. 13.). 
régi Buczkák  (1853. VII. 30.). 
Sándori dülő  (1850. VI. 2.). 
Sándori határ (1852. XII. 21.). 
Sintér telek (1853. I. 27.). 
Széksó  (1853. XI. 25.). 
Szianusa  (1853. IV. 25.). 
Tuk  (1852. XII. 21.),  Tuk  (1853. I. 22;),  Tuk  (1853. I. 27.),  Tuk 

(1853. VII. 7.),  Tuk  (1853. X. 9.),  Tuk  (1853. X. 25.),  Tuk  (1853. X. 29.). 
Vörös homok (1850. IX. 17.). 

Szabadka város területéhez tartozó puszták, települések 

Békovai  puszta (1850. I. 6.),  Bákovai puszta (1850. VII. 22.). 
györgyéni  puszta (1850. I. 5.),  Györgyéni puszta (1851. I. 7.), Györgyén 

(1851. I. 7.),  Gyurgyin  (1853. III. 20.),  Györgyéni tér (1853. III. 25.),  Györ-
gyini puszta (1853. IV.  ?). 

kaporiyai  puszta (1851. X. 27.). 
Kelebia  (1850. IX. 17.),  kelebiai puszta (1852. II. 7.),  kelebia  (1852. 

XII. 24.),  Kelebia  (1853. I. 8.),  Kelebiai puszta (1853. I. 27.),  kelebiai tér 
(1853. VIII. 7.). 

Ludasi  puszta (1850. IV. 26.), Ludas (1851. III. 15.),  Ludasi tér (1851. 
III. 18.),  Ludasi térség (1851. VII. 18.), Ludas (1851. XII. 13.), Ludas puszta 
(1851. XII. 16.),  Ludasi puszta (1851. XII. 29.),  Ludasi puszta (1852. VI. 5.),  
Ludasi puszta (1852. VII. 4.), Ludas (1853. IV. 1.),  Ludasi tér (1853. IV. 30.). 

Nagyfényi puszta (1850. II. 5.), Nagyfényi puszta (1850. III. 26.), 
Nagyfényi puszta (1850. VIII. 24.), Nagyfényi puszta (1853. II. 5.), Nagyfényi 
puszta (1853. II. 12.), Nagy Fényi puszta (1853. XII. 27.), Nagy Fény (1853. 
XII. 27.). 

Pality  (1853. II. 5.),  Pa ł its  (1853. VIII. 7.),  Palits  (1853. XI. 25.). 
Radanovácz  (1851. II. 25.),  Radanovácz  (1851. III. 15.),  Radanováczi 

puszta (1852. VIII. 26.),  Radanováczi tér (1853. IV. ?0.). 
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Sebesicsi  tér (1850. I. 8.),  Sebesicsi puszta (1850. IV. 18.),  Sebesitsi 
puszta (1851. IV. 4.),  Sebesits puszta (1851. IV. 4.),  Sebesitsi tér (1852. IX. 
14.), Sebesich  (1853. III. 30.),  Sebesitsi tér (1853. XII. 10.). 

Suplyáki  tér (1852. V. 9.), Suplyáki tér (1853. IV. 5.),  Suplyáki tér 
(1853. IV. 30.),  suplyáki tér (1853. XII. 13.). 

tavankuti  puszta (1853. I. 24.),  Tavankuti puszta (1853. VIII. 10.). 
tonipai  puszta (1850. I. 8.). 
vámteleki puszta (1852. VI. 11.), Vámteleki tér (1853. III. 27.), Vám-

telek (1853. IV. 22.). 
Verusicsi  tér (1850. II. 13.),  Verusichi puszta (1850. IV. 14.),  verusicsi 

puszta (1850. VI. 2.),  Verusitsi tér (1852. I. 20.),  Verusitsi tér (1852. IX. 13.),  
Verusitsi puszta (1852. IX. 26.),  Verusity puszta (1852. IX. 27.),  Verusitsi 
Puszta (1853. IX. 20.),  Verusicsi tér (1853. XII. 10.). 

Szabadka várostól távol eső  helynevek 

Óbecse  (1851. X. 27.). 
zentai  külváros (1853. XI. 25.).  



Velimir Mihajlovi ć  

ADALÉKOK A SZERBHORVÁT 
SZÓKINCS MAGYAR 
JÖVEVÉNYSZAVAINAK 
TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 

A szerbhorvát  nyelvtudományi  szakirodalomban egyelőre még nincs egyet-
len könyv vagy nagyobb tanulmány sem a magyar jövevényszavakról. A ma-
gyar nyelvészek közül mindenekel őtt Kiss Lajost' és  Hadrovics  Lászlót kell 
megemlítenünk, akik rámutattak a magyar szókincs tanulmányozásának fontos-
ságára a szláv lexikológia, valamint az egyes szavak története és földrajzi el-
terjedtsége tekintetében. E témára vonatkozóan különösen fontos  Hadrovics  
László figyelemre méltó tanulmánya (,‚Neki  problemi mađarskih elemenata  u  
srpskohrvatskom jeziku") 2,  amely épp e két nyelv érintkezésének kérdését tár-
gyalja, s becses adatokat nyújt mindkét nyelv történeti fonetikájához. Nyelvé-
szeink e mulasztása még nagyobbnak látszik, ha tudjuk, hogy Magyarországon 
igen sokat foglalkoztak a magyar szókincs szláv jövevényszavainak etimológiá-
jával, s ha  Kniezsa  István akadémikus monumentális m űvére gondolunk, amely-
ben a magyar nyelv összes szláv eredet ű  szavaira kiterjeszti  vizsgálatait. 3  

A magyar jövevényszavak tanulmányozása a jelen pillanatban nem éppen 
könnyen megoldható kérdés. Ugyanis a dialektológiai szótárak, valamint a  Vuk-
előtti korszak írói szótárainak nagyfokú hiánya megnehezíti az egyébként is 
nehéz kérdés megközelítését. A lexikai adatok modern, kartoték-rendszer ű  fel-
dolgozásának hiánya határozza meg e cikk megírásának tudományos szintjét is. 
Cikkünk e pillanatban csak nyomatékos figyelmeztetés akar lenni, hogy az ille-
tékes hazai tudományos intézetek t űzzék napirendre ezt az igen fontos és komp-
lex kérdést. 

A magyar szavak átvételének kérdését sokkal átfogóbban kell vizsgálnunk, 
s nem lenne szabad kizárólag a köznévi szóanyaghoz kötnünk. Az efféle vizs-
gálat elképzelhetetlen az  onomasztikai  anyag nélkül, s egyel őre majdnem érin-
tetlen munkaterület nemcsak a szerbhorvát—magyar viszonyok tanulmányozása, 
hanem mindkét elemzés alá vett nyelv története számára is. 

Attól a gondolattól vezettetve, hogy ezzel a cikkel csak az elkövetkez ő  
kutatások némely mozzanatára mutassak rá, ezt a közleményt két fejezetre 
osztom. Az első  fejezet a köznévi szóanyagot, a második az  onomasztikát  tár-
gyalja a szó legszélesebb értelmében. Nyilvánvaló, hogy ez a két csoport elég 
lazán kapcsolódik egybe, mert gyakran fordul el ő, hogy a magyar  lexéma  va-
lamely családnév vagy földrajzi név alapjául szolgál, de Ugyanez a  lexéma  
egyben jövevény köznév is lehet. Egyébként ez esetben talán nem is fontos, 
hogy e két  -  egyébként is feltételes  -  csoport szilárdan kapcsolódjék egymás- 
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hoz, sokkal fontosabb az a szándék, hogy segítségükkel rámutassunk néhány e 
témával összefügg ő  problémára. Emellett ügyelnünk kell arra Is, hogy az alább 
tárgyalandó anyagot mind szinkronikusan, mind diakrónikusan Is bemutassuk 
a magyar jövevényszavak teljes problémakörének helyesebb megvilági'tása vé-
gett. A diakrónikus vizsgálat elkerülhetetlenül szükségesnek mutatkozik, mert 
a magyar és a szerb nyelv interferenciájának folyamata igen érdekes társadalmi 
és lingvisztikai jelenségként megszakítás nélkül tart a IX. század óta mind a 
mai napig.4  

Mielőtt rátérnénk e csoport némely példájának feldolgozására, rá kell 
mutatnunk egy fontos történelmi tényez őre. Eltekintve ez alkalommal Ma-
gyarországnak még Stevan Nemanja5  korától érvényesül ő  igen erős politikai 
befolyásától, fontosnak tartjuk hangsúlyozni, milyen jelent ős Szerepet játszott 
a mai Vajdaság értelmisége és egyéb osztályai az új szerb államban a XIX. 
század folyamán. Ezeknek az embereknek az akkori szókincsében mindenesetre 
több magyar jövevényszó volt, mint a Száván túli Szerbia lakosságának nyel-
vében. Ha ezt a gondolatot következetesen végig vezetjük, egy témánkkal 
összefüggő, viszonylagosan széles kör ű  kronológiai jelenség magyarázatához ju-
tunk. A magyarsággal való több mint egy évezredig tartó állandó érintkezés 
megnehezíti, hogy világosabban lássunk az egyes magyar szavak átvételének 
kérdésében. Hasonló helyzetben lev ő  más nyelvek története is azt mutatja, hogy 
a lakosságnak épp az a rétege veszi át a legtöbb szót, amely más etnikai elem-
melmel határos, vagy pedig az, amely a közigazgatás útján a niaga szókincsébe 
bizonyos új jelenségek vagy tárgyak megnevezéséhez vesz át szavakat. Igy ez 
alkalommal a következ ő  kronológikus felosztás látszik célszer űnek. Magyaror-
szág valamint Szerbia és Horvátország kapcsolatai (Horvátország perszonális 
uniója az Árpád-házzal, a magyar politika közvetlen hatása a szerb államra, 
kölcsönös házassági kapcsolatok stb.) Szerbiában Smederevo elestéig, Horvát-
országban pedig, kisebb megszakításokkal, egész 1918-ig tartanak. Szerbia török 
uralom alá jutásával megszakad a kölcsönös befolyás folyamatossága, ami majd 
Ismét csak az első  felkeléssel folytatódik, de más formában: ekkor a magyar 
szavak Vajdaságból Szerbiába nem közvetlenül a magyarok révén származnak 
át, hanem azoknak a közvetítésével, akik Szerbiába költöznek át, vagy akik 
valamilyen kapcsolatba kerülnek ezekkel. S ugyanacsak nem szabad megfeled-
keznünk arról sem, hogy a XVIII. század végi és a XIX. század eleji vajdasági 
írók is hozzájárultak a magyar jövevényszavak elterjedéséhez, az írott szó útján 
vitték át a korábban már befogadott magyar közneveket. Ami Szerbiát illeti 
tehát, a magyar hatást két korszakra oszthatjuk: a középkorira (a szerb állam 
bukásáig) és a Vuk el őttire (az első  felkelésig), ez a nyelvjárásokban a mai 
napig tart. Természetesen ez a felosztás nagyon általános s magában foglalja 
a dialektusokat Is, de ez az egyetlen mód arra, hogy ezt a kérdést átfogóbban 
ragadjuk meg. 

Végezetül e bevezetés általános megállapításaként szólnunk kell a magyar 
jövevényszavak számáról is az egyéb nyelvekb ő l származó jövevényszavakhoz 
viszonyítva. A katonai határőrvidék, amely Zimonytól egészen a horvátországi 
Likáig húzódott, s egészen a XIX. század közepéig állt fent, elhatározó befo-
lyása következtében a szerbhorvát szókincsben kimondottan kevés magyar jö-
vevényszó található a némethez mérten. A német szó az élet minden területére 
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behatolt. Továbbá a magyar szókincs igen nagy számú szláv jövevényszavával 
összevetve a szerbhorvát  szókincs  magyar eredetű  közneveit, kiderül, hogy az 
utóbbiak  iden  szerény számban vannak jelen, ami szintén sajátos lingvisztikai 
jelenség.  

KOZNËVI  SZÓANYAG 

A jövevényszavaknak, mint az idegen szavak évszázados történelmi, kultu-
rális vagy gazdasági körülmények által meghatározott  összeségének  a vizsgálata 
egészen  új  szempontból világítja meg a két nép történelmi fejl ődését, s azt is, 
mily csekély mértékben ismerjük a m űvelődés terjedésének horizontjait az  átţrett  
szavak tükrében. Más szóval, meg kell találnunk a logikus kapcsolatot az átvett 
szó s a másik etnikai csoportnak az átvétellel összefügg ő  szükséglete között. 
Konkrétan, a mai irodalmi nyelv  asov « mâgy.  ásó) szava azt mutatja, hogy 
ezzel a magyar szóval együtt került át maga a munkaeszköz is. Ez tehát azt 
jelenti, hogy a délszlávok a magyarok bejöveteléig nem ismertek ilyen szerszá-
mot.° A szavak történetét és földrajzát azonban nem lehet elszigetelten szem-
lélni, egy-egy fogalomhoz ragaszkodva, hanem csak csoportosan, mint megha-
tározott rendszert, ami a szavak egész kategóriáját magába foglalja. Ilyen 
módszerrel mindenesetre szolidabbak lesznek etimológiáink, s nagyobb való-
színűséggel állapíthatjuk meg az elemzett szavak egy másik szókincsállo-
mányba való behatolásának kronológiáját. Az  asov  mint magyar jövevényszó 
tehát együvé tartozik a  valov (cZ magy.  való),  ardov  (K  hordó),  vaga (Sze -
rémségben 'kocsinyom', vágás) stb., a  biro  pedig a  notaros, hadnad, solgabirov  
stb. szavakkal. 

Az átvett  apellatív  szókincsben igen fontos csoportot alkotnak a földrajzi  
szakszókincshez  tartozó szavak. Vegyük els őnek a  lanac  szót, amely főleg a  
planinski lanac  szintagmában használatos. Ez az utóbbi kifejezés els ő  ízben  
Cvijić  terminológiájában fordul el ő, s a német  Gebirgskette  nyilvánvaló tükör-
szava. Sokkal érdekesebb azonban magának a  Kette  jelentésű  lanac  köznévnek 
a sorsa.  Hadrovics  László alaposan megokolt állítása szerint ez a szó a maga 
igen kiterjedt szláv é5 nem szláv elterjedési övezetével magyar közvetítéssel 
került be a szerbhorvát szókincsbe, mégpedig az egykori osztrák—magyar ha-
tárok között élő  szerbek és horvátok révén. Az újabb nyelvészeti adatok vilá-
gában  Hadrovicsnak  csak azt a magyarázatát fogadnám el, hogy a szó a ma-
gyarok útján terjedt el. A  lanac  köznév azonban megvan az északi orosz nyelv-
területen is, s csakis Ott. Egyes délszláv és  novgorodi  köznevek és személynevek 
nagyfokú hasonlósága arra késztetett, hogy egy cikk bevezetésében annak a 
gondolatnak adjak kifejezést, hogy a magyarok mai hazájukba való jövetele 
előtt bizonyos  lexémáikat  átszármaztatták a délszlávokra, de ezeket örökbe 
hagyták Oroszország messzi északi vidékein  is.8  E cikk nem foglalkozhat ma-
gyar  paleolingvisztikai  kérdésekkel, s ez alkalommal elegend ő, hogy rámutas-
sunk azokra a nyelvi hasonlóságokra, amelyek a végs ő  északi és a végső  déli 
szlávság között észlelhet ők, s amelyek bizonyos módon kapcsolatban vannak 
a magyar etnikai csoporttal. 

Sokkal érdekesebb a  surduk  (K szurdok) földrajzi terminus. Mint köznév 
ma is él  Szerémségben,  s mint ilyen  Vuk Karadžić  Szótárának második kiadá-
sában is szerepel a 'gödör, szakadék, két hegy közti út' jelentésében.° Igen ér- 
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dekes  lenne ismerni e földrajzi terminus pontos földrajzi elterjedtségét, de ezt 
e pillanatban  Ichetetlen  megállapítani az imént említett okok folytán. A szó 
etimológiáját még nem állapították meg véglegesen. J.  Schütz  román szónak  
mondjalo, Titkin  töröknek,  Jorgu Jordan,  Kiss Lajossal egyetemben magyar 
eredetűnek" Minthogy két földrajzi névr ől van szó, ez kizárja a török eredetet. 
Az egyik Kárpátokon túli s már a  XIV. században 12  lejegyezték Szurdok alak-
ban, a másik  szerémségi  s ugyanebben az alakjában jegyezték le 1445-ben 1 . 

A történelmi bizonyságok tehát megcáfolják azt a nézetet, hogy ezt a toponí-
miát a török megszállók honosították volna meg, mert ezek ebben a korban 
nem voltak jelen sem a Kárpátokon túli vidékeken, Sem  Szerémségben.  Úgy 
látszik tehát, hogy minden a középkori magyar kölcsönzés  mellétt  szól. Egy 
lexikális adat azonban ellentmond ennek a feltevésnek. A  Nikši  melletti  Bro-
ćanacban,  Crna Gorában (s valószín űleg a köztársaság más községeiben is) is-
meretes ugyanis egy  furduk  földrajzi terminus  ugyanabban  a jelentésben, mint 
a már említett  surduk:  'szoros,  hágó"4 .  Továbbá  Šumadija nagy - részében  s Crna 
Gora egyes tájain ismert egy  surduk  főnévből származó ige is, a  surduknuti.  
Szerbiában ma  obscén  jelentése van, de azokból a fordulatokból, amelyekben ez 
az ige használatos, világosan kit űnik, hogy ugyanerről a jelentésről van szó  
(surduknuti - spustiti),  aminek mindenesetre közvetlen kapcsolata van a szo-
roson való átjárással, a völgybe való ereszkedéssel stb. A Crna Gora-i  Rovci  
községben ez az ige jelentésbeli változás nélkül maradt fenn, s ott a  surduknuti  
ige a 'leesni, lezuhanni, lejt őn legurulni' jelentésben  ismert. 15  A Crna Gorai  
furduk  nem vezethető  le a magyar szurdok -ból,  sem fonetikailag, sem történe-
tileg, mert a magyar hatás nem jutott el eddig a köztársaságig. A  surduknuti  
igét (amelyet az Akadémia szótára nem vett fel) mégis a magyar  surduk  jöve-
vényszóval lehet megmagyarázni, amely ebben az alakjában nem maradt fenn 
Szerbiában, csak mint ige. Még egy tény bizonyít a magyar kölcsönzés mellett. 
Minden  surduk  alakú toponímia és  mikrotoponímia  főként az Osztrák—Ma gyar 
Monarchia egykori határain belül ismeretes, míg Szerbiában és Crna Gorában, 
ahol a török hatás sokkal er ősebb volt  -  ismeretlen. Az a tény, hogy ez a 
köznév a románban is megvan a  'vaguana  de  munte ripoasa si pietroasa'l  je-
lentésben valamint a szerbhorvátban is ismert, másfel ől pedig a török nyelvben 
teljesen hiányzik, arról tanúskodik, hogy ez a földrajzi terminus a szerb föld-
rajzi terminológiába éppen a magyarból származott át. A Crna Gora-i példa 
elszigetelt, hacsak nem támaszkodik valamely román nyelvcsalád szavára, ami 
bizonyos mértékben bizonytalanná tenné a magyar kölcsönzést. 

Az  at  (<hát) mint földrajzi terminus, úgy látszik, nem lépj át a mai 
Vajdaság határait.  Onállóan  és összetételben is el őfordul, sőt szintagmaként is.  
At Versecen, Dupljaján  és  Kanakon  fordul elő  mint  mikrotoponímia; Atovi töb-
besszámú  alakjában lejegyezték  Despotovón 1886-ban, Silbalon 1893-ban,  Pa-
lánkán  1 897-ben', továbbá Bokán,  Tovariševón  és  Vajskán';  kicsinyítő  képzős 
alakban  (Aticza) - Despotovón  és  Paragovón;  jelzős alakban: Beli  at -  mik-
rotoponímia Staparon, Popov at - Bavaniitén, Cmi at - Kulán,  Mali i  Veliki 
at - Pivnicén, Biuin at -  a Szabadka melletti  Aleksandrovón  1787-ben, Bam  
at -  Szabadkán 1822-ben,  Debeli at - Kelebián 19  stb. E magyar eredetű  
földrajzi terminus legrégibb el őfordulása a bánáti  Orlovat, -  amelyet 1660-ban  
OpAoxaTt,2o  alakban jegyeztek le, s amelyben szemmel látható a szláv—ma-
gyar összetétel:  Orlov +  hát. Szemantikailag a magyar hát nagyon közel áll 
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a szerbhorvát  hrbat  földrajzi terminushoz, ami gyakran jelentkezik a  Kozji 
hrbat  típusú  mikrotoponímiában.  

A  salas  földrajzi terminus mint köznév s mint elég gyakori toponímia  ill. 
mikrotoponímia  ismert. Használati köre túlterjed Vajdaságon, kiterjed egész 
Szerbiára, Szlavóniára és Horvátországra. Vajdaságban ez a köznév igen gya-
kori, pl.:  Bićanske sa1asine Bačka Palanka  mellett,  Bekic'a sa1as Batajnicánál 
Szerémségben, Dujinov salas Vranjevónál, Boc'arski sa1as  ugyanott,  Salasine 
újvidéknél  és  Lalićnál, Salasić  Szivacon, Zomborban  stb. A képzett alakok 
alapján  (salašine, salaii ć)  megállapíthatjuk, hogy ez a terminus már régen ott-
honos vidékünkön. A vajdasági és horvátországi  salas  köznév azonban nagy 
mértékben különbözik a szerbiaitól. Vajdaságban ez a szó lakóhelyen kívüli 
több gazdasági épület neve, míg Szerbiában a szó csak egy olyan épületet je-
lent, amelyben rendszerint kukoricát tárolnak. A jelentésbeli divergencia azzal 
magyarázható, hogy a szó többféle forrásra megy vissza: a  sa1as  mint kukorica 
vagy más gabonaféle tárolására használt épület neve török  jövevény21 .  A  sa1as  
szóalakot igen sok török nyelvben megtaláljuk a Szovjetunió területén, ahonnan 
átszármazott az orosz irodalmi nyelvbe is. A vajdasági  salas  azonban nem a 
törökből származik, hanem az ugyanilyen értelm ű  magyar szóból (<szállás). 

Az  anta  földrajzi terminus mezsgye  (tumulus terminis)  jelentésben a mik -
rotoponimiai  adatok szerint csak  Szerémségben  és Bácskában fordul el ő . Külö-
nösen nagy a frekvenciája  Szerémségben,  a  Frulka gorában,  ahol 16 esetben 
jegyezték 1e. E magyar jövevényszó kifejezett gyakorisága a  Frulka  Gorában 
a már említett véleményt támasztja alá, azt, hogy ez a köznév (számos mikro-
toponímiával együtt) a középkori magyar lakosság jelenlétét bizonyítja ezen 
a területen egészen a mohácsi  vészig.22  Melléknév nélküli tiszta alakjában  (Anta)  
megvan Bácskában:  Verbászon, Tovarilevón  és  Futakon.  A Jugoszláv Akadé-
mia Szótára szerint ugyanez a terminus megvan a szerbiai  Valjevo  környékén 
is, de sajnos, nincsenek pontos adataink, mely helységekben, s arról  sem,  hogy 
csak földrajzi nevekben fordul el ő , vagy az  apellatív  lexikában  is.23  Régi szö-
vegekből megállapítható, hogy a XVIII. század közepén  hanta24  alakban írták, 
s nincs kizárva, hogy így is ejtették. 

SZEMÉLYNEVEK 

a) Család- és keresztnevek 

E fejezet elején rögtön meg kell állapítanunk, hogy a szerbhorvát személy-
név állagban kevés a magyarból származó személynév, de jellemz ő  rájuk, hogy 
majd mind török hódoltság előttiek. 

Az  Uros  személynév a szerbhorvát  onomasztikai  rendszerben el őször mint 
uralkodó neve jelenik meg. A  ravanicai  krónika szerint  Stevan Nemanja  apjá-
nak a neve  Bela Urol.  A legmegbízhatóbb adat azonban a XIII. századból 
való:  Stefan Prvoven čani  harmadik fiát  Urolnak  hívták, akit kés őbb „elsőnek" 
mondtak, hogy a dinasztia többi hasonló nev ű  uralkodójától megkülönböztessék. 
E középkori szerbhorvát név eredetét távolról sem könny ű  megfejteni, mert nem 
állnak rendelkezésünkre összehasonlító  onomasztikai  források. Mindenesetre 
azonnal szembetűnik két tényez ő, amely azt bizonyítja, hogy a név nem tar-
tozik a szláv névállományba. Az első  az, hogy ez kizárólag férfinév, n ői meg- 
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felelő  nélkül, a másik pedig, hogy a névnek nincsenek állandósult becéz ő  
ritka. Az első  onomasztikai  kézikönyvünkben, amelyet  Jovan PaČić  állított 
Össze a XIX. század elején, ez a név egyáltalán nincs  lejegyezve20,  noha elég 
sok hipotetikus személynevet tartalmaz. Bihar lakosságának 1528-i török össze -
ĺrásából  ugyancsak hiányzik ez a  név27,  hasonlóan Belgrád környéke török  ka
taszteréből  is, amely ugyanebből a századból  való28.  A XVIII. század húszas 
éveiben az osztrák hatóságok összeírták  Szerémség  lakosságát. Ezekben az  ösz-
szeírásokban  sincs meg a  név29,  noha igen gyakran fordulnak el ő  más ritka  
alakjai. 25  Nem kisebb jelentőségű  az a tény, hogy ez a név akkor is, ma is igen 
nevek. Az  Urol  személynév határozottan csekély frekvenciáját a szerb lakta 
területeken a történelem folyamán a következ őképpen is meg lehet magyarázni. 
Ismert jelenség, hogy a  Stefan  (görögül  tttpavoç)  személynév egészen a török 
hódoltságig uralkodói cím volt. A szerb középkori állam bukásával leomlottak 
a korlátok e kiváltságnév el őtt, s a  Stefan  a legnépszerűbb népi névvé vált a 
török hódoltság egész ideje  alatt.30  Az  Urol  személynévnek azonban más a fej-
lődésvonala. Ismeretlen okoknál fogva ez a név a kés őbbiek során is (ső t egészen 
a mai napig) ugyanolyan ritka, mint a középkorban. 

Ami az  Uro§ személynév  etimológiáját illeti, első  helyen kell említeni az 
ismert névszakért ő, Torna  Maretić  véleményét. A népi család- és személynevek-
ről írt cikkében Torna  Maretić  úgy véli, hogy az  Urol személyfiév  az úgyneve-
zett belső  keletkezésű  népi nevek közé tartozik, s az u (<vb) prepozícióból és 
a  res (ures) 8'  főnévből áll. Mielőtt egyéb bizonyítékokat hoznék fel a magyar 
eredet mellett, kiindulópontként éppen a  Maretić-féle belsőképzésű  nevek  gyűj-
teményét  veszem. Rögtön szemünkbe ötlik, hogy mindezen nevek közül csak 
három kezdődik u magánhangzóval:  Ubav-, Um-, Utva  (f). E három név közül 
az  m első  török  (pers. hub -  szép), a másik kettő  pedig szláv eredetű . Ez utóbbi 
két névben  -  az  Uroštól  eltérően  -  az u magánhangzó magában a szót őben 
található, ami önmagától kizárja az analógiát ezzel a személynévvel. Ezek sze-
rint az  Uroš  személynév az egész jegyzékben az egyedüli, amely prepozícióból 
és főnévből áll, s mint ilyen magános és nem bizonyító erej ű  példa. 

A  Maretić-féle szláv etimológia elutasítása azt a gondolatot sugalmazza, 
hogy itt idegen eredet ű  személynévről van szó. Mindenekel őtt minden közép-
kori forrásunk az  Uroš  személynevet, mint uralkodó nevet említi. Ugyanez a 
helyzet népdalaink  antroponímia-állományát  tekintve  is, ahol ez a név mind-
össze néhányszor fordul el ő , mégpedig mindig mint konkrét történelmi személy 
neve,  Duan  cár fiáé,  Uro§ Nejaki-é. 2  Korábban a  Nemanjić-dinasztiában ezt 
a nevet nem említik, nem számítva azt az ellen őrizetlen adatot, hogy  Stevan 
Nemanja  apját is  Urolnak  hívták. A középkori szerb állam és a Magyarország 
közti szoros kapcsolatnak elég b őséges irodalma van mindkét népnél, ezért ezzel 
itt fölösleges külön foglalkoznunk. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az  
Urol  személynév szemantikai elemzése a magyar  nyelvterületre  utal  bennünket. 33  

A magyar nyelvben Ugyanis ma is él az Úr  (gospodin)  szó. Logikusnak látszik, 
hogy egy uralkodó nevében éppen ilyen szó forduljon el ő, amely megfelel ere-
detének é5 méltóságának is. Az igazság kedvéért cl kell ismernünk, hogy  állf-. 
tásunk leggyengébb  pontja az, hogy a magyar személynév-anyagban teljesen 
hiányzik ez a o Mindamellett úgy vélem, elég adatunk van ahhoz, hogy 
magyar köznévnek minősítsük, amely átugrotta a másik lexikális rendszerbe 
való beilleszkedés periódusát, s rögtön belépett a szerbhorvát  onomasztikai  ál-
lomáňyba  .Hasonló jelenséget tapasztalunk az  Ugrin  személynévben, amely 
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hiányzik a magyar személynév-anyagból s csak a szerbhorvátban van meg. 
Noha az os végződés elég gyakori a magyar nyelvben, mégis azt gondolom, 
hogy az Urog személyńév a magyar Úr  apellatívából és a szerbhorvát -o vég-
ződésből keletkezett, amilyent a Miloš, Dragol, Rado stb. típusú nevekben ta-
lálunk. 

A  Lau személynév legrégibb el őfordulása nyelvemlékeinkben egy 1400-bó1 
való oklevélben található, amely magyar  KpaM Aam-t említ. Egy sokkal ké-
sőbbi, XVI. századi emlékben A0Boymb 35  alakjában olvassuk, II. Lajos magyar 
uralkodóra vonatkozóan, akinek a neve a krónikákban az 1526-i mohácsi csa-
tavesztésről emlékezetes. A ravanicai krónika 1462-i feljegyzése szerint ebben 
az évben halt meg  Aa8m  magyar király. 38  Ezek az adatok arról beszélnek, 
hogy e személynév nálunk már sok évvel a mohácsi csata el őtt ismert volt. 
Megvan a Belgrád környékének 1528-1530. évi els ő  török kataszteri jegyzék-
ben is, mint apanév, valamint a horvátországi Selnica községben, 1572-ben 38 . 

A XVII. századi fontosabb onomasztikai források közül megemlítend ő  még a 
peći 1660. és 1666. évi összeírás, amely Bánát lakosságát öleli fel. Ebben a for-
rásban a Lau§ név tízszer fordul el ő , egy ízben mint egy verseci görögkeleti 
lelkész neve. Ugyanennek a századnak a végén, Bácskában, egy futaki katonai 
egységben szolgált egy Lauš Matein nev ű  közkatona 39 . A XVIII. század folya-
mán ez a név gyakran fordul el ő  minden vajdasági lakosság-összeírásban. Sze-
rémségben megtalálható Urögön (Ing), Čortanovcin, Opatovacon, Neradinban 
stb.° A LaueviĆ  családnév elterjedtségét e pillanatban nem lehet pontosan 
megállapítani, de jellemz ő, hogy megvan Szerbiában is, Valjevska Tamnaván, 41  
Kosovón (ahonnan a család egy ága Lozovikba költözött át), a smederevói 
Duna_melléken42, Krnjanovo és Vrbovac községekben a XVIII. század elején 
stb. 43  Érdekes, hogy ennek a személynévnek női megfelelője is van: a Lauša. Ez 
női névként csak a pe ći oklevélben van feljegyezve, amelynek névállománya 
hozzávetőleg a XV—XVII. századra terjed. 44  

A területünkön előforduló Lauš személynév hangtani elemzése sokkal fon-
tosabb kronológiai adatokkal szolgál az összes idézett emlékeknél. Hadrovics 
László alapos érvekkel alátámasztott állítása szerint a šumadijai—vajdasági 
magyar jövevényszavak f ő  jellegzetessége (a kaj-nyelvjárásoktól eltér ően) éppen 
recens voltukban van. Hadrovics meglehet ősen nagy számú példával bizonyítja, 
hogy e terület magyar jövevényszavait a XVII. század második felét ől lehet 
követni, s ezt az állítását a magyar hangok néhány fonetikai jell łegzetességével 
bizonyítja. Ugyanis a kaj-nyelvjárás jövevényszavai olyan magyar magánhang-
zók nyomait őrzik, amelyek a XIII. század folyamán átalakultak más han-
gokká. Igy például a Lajos mint magyar személynév a kaj-nyelvjárási emlékek-
ben mint Lajuš van feljegyezve, ami azt mutatja, hogy akkor származott át, 
amikor az -os szegmentumot a magyarban -us-nak ejtették. 45  Ugyanilyen példát 
találunk azonban Ott is, ahol erre alig számíthattunk, ugyanis olyan területen, 
ahol a magyar jövevényszavak többsége az átadó nyelv sokkal újabb fonetikai 
sajátságairól beszél. Tehát a Lauš személynév fonetikai elemzése azt bizonyítja, 
hogy itt igen régi magyar jövevényszó esete áll fenn, amely azonban semmi-
képpen sem a XIII. század előtt került át Szerbiába. Ezzel a megállapítással 
nem ér véget a hangtani elemzés, mert még magyarázatra szorul a j hang in-
tervokális helyzetben való eltűnése is. Úgy vélem, hogy az els ő  szótagon levő  
hangsúly döntően hatott a j kiveszésére, de természetesen csak akkor, l-fa itt 
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nem a Vlah- « Viaj) szótővel kezdődő  igen elterjedt nevek analógiás esete 
áll fenn, vagy pedig a Čau török szó későbbi hatása. 

Az etnikum azonosítása a személynévvel ismert jelenség onomasztikai 
rendszerünkben. Ilyen név, többek között az  Ugrin  is, amely egyben a ma-
gyarok régi etnikai megnevezése is. A ma már állandósult magyar névalakkal 
szemben régi nyelvemlékeinkben tömegesen fordul el ő  az Ugrin (többes: Ugri) 
népnév. Az Ugrin, mint személynév 1249-ben t űnik fel, mégpedig Boszniában 
Matija Stefan boszniai bán neveként. A másik adat is err ől a területről való: 
egy 1400-ból származó írásos emlékben olvassuk az Vrp'BHb  553  3a6pAHI..  ne-
vet. 46  Noha személyneveink nincsenek évszázadok szerint rendszerezve, néhány 
adat alapján erről a névről is azt mondhatjuk, hogy nem tartozott a különösen 
közkedvelt nevek közé. Igy például a már említett XVII. századi pe ći összeírás-
bari, amely több mint 1000 különféle nevet tartalmaz, az Ugrin név egyszer sem 
fordul elő . Belgrád történetének 1711-1739 közé es ő  levéltári anyagából szin-
tén hiányzik ez a név, csak n ői változata, az Ugrina fordul el ő  egy ízben.47  
A szerémségi mitrovicai uradalom 1722. évi névjegyzékében, amely szintén igen 
sok nevet tartalmaz, az Ugrin férfinév csak egyetlen egyszer található meg. 48  
Úgy látszik, Vajdaságban a XIX. század elején az Ugrinka n ői név eléggé  gya-
mélynév az onomasztikai rendszerbe. Miel őtt rámutatnánk azokra az okokra, 
kori volt, mert Mesi ć  községben és Vajdaság-szerte többször találkozunk  vele .48  

Annak ellenére, hogy onomasztikai rendszerünkben ez a név eléggé ritka, a 
szerbhorvát nyelvterületen mégis négy földrajzi név alapját képezi: Ugrinovci 
(<Ugrin + ov + ci) - két helység neve, az egyik Szerémségben, a másik 
Szerbiában, s két Ugrini nev ű  helynevet ismerünk Isztriában°, ahol pedig ma-
gyar hatás alig föltételezhet ő . 

Az Ugrin személynév nem sorolható ugyanabba a csoportba, amelybe az 
ebben a dolgozatban már elemzett korábbi személynevek. Ugyanis az Ugrin 
népnév a magyarok délszláv neve, s mint ilyen hozható kapcsolatba témánkkal, 
mert a két nép kapcsolatáról beszél. Az effajta nevek esetében ie ń  érdekes 
lenne föltárni a népnév idegen nyelvr ől való átvételének az okát, amely kés őbb 
a befogadó nyelv személynév-állományának alkotó részévé lesz. Ovónévr ől 
van-e szó, amelynek az a föladata, hogy az idegen névvel miegfélemlítse  az új-
szülött ellenségeit? Vagy jószomszédi, toleráns viszónyok következménye-e, 
amely a kétnyelvűség kialakulása felé mutat? Attól eltekintve, hogy ez nyílt 
kérdés marad, mégis hangsúlyozni kell, hogy effajta hatásokat is figyelembe 
kell venni témánk vizsgálatában. 

Igen érdekes a  Sibin  személynév sorsa. Induljunk ki a név elterjedettségi 
övezetéből. A rendelkezésünkre álló adatok vallomása szerint ez a személynév 
leginkább Szerbiában és Szerémségben otthonos. Igen jellemz ő, hogy középkori 
emlékeink nem említik, ami arra mutat, hogy kés őbb került be névrendsze-
rünkbe. Idegen eredetét bizonyítja a szerb népnevek Tihomir Ostoji ć  által a 
múlt század végén közzétett gy űjteménye. Ebben az 1764 férfi é5 616 n ői nevet 
tartalmazó közismert gy ű jteményben nem szerepel sem az Ugrin, sem a Sibin 51 ,  
mert a szerz őnek az volt a szándéka, hogy kizárólag szerb neveket nyújtson az 
olvasónak. Szerémség lakosságának 1736-1737. évi összeírása alkalmából fel-
jegyezték néhány Sibinka nev ű  özvegynek a nevét. 52  Ez a név egyébként to-
vábbra is fennmaradt névrendszerünkben, Újvidéken ma is 

A Sibin személynév etimológiai elemzése plasz ţikusan mutatja, milyen 
sokféleképpen jön létre és mennyire kanyargós utakon kerül be egy-egy szę- 
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amelyek a névválasztásra hatnak, meg kell állapítanunk, hogy e név proto-
típusa az erdélyi  Sibinj  (magyarul  Szeben,  németül  Hermannstadt,  latinul  Ci-

binum)  város neve volt. Hogyan válhatott egy román városnév szerbhorvát 
személynévvé? A magyarázat önként kínálkozik, ha figyelembe vesszük a tör-
ténelmi helyzetet Hunyadi János életének és tevékenységének idején. Hunyadi-
r61 a szerbhorvát népénekek mint  Sibinjanin  Jankóról emlékeznek meg. Maga 
az a tény, hogy ezt a török elleni hadjáratokban kit űnt, bátor hadvezért a 
népköltészet mint pozitív hőst énekelte meg, beszédesen bizonyítja nagy népsze-
rűségét. A XV. század közepén, amikor dönt ő  ütközetek folytak a törökökt ő l 
már majdnem teljesen elfoglalt Szerbia szabad területének megmentéséért,  Si-
binjanin Janko  személye â kereszténység egyetemes védelmez őjévé magasztosult 
a mohamedán  veszedelem  elleni küzdelemben. Ebben az id őben, de különösen 
majd jóval később, a török elleni szerb—magyar hadjáratok egy személyhez,  
Sibinjanin Jankohoz  fűződtek, akinek a török elleni hadi sikerei dönt ő  szerepet 
játszottak abban, hogy népünk körében oly népszer ű  lett. Sajnos nincsenek ada-
taink arról, hogy a  Janko  személynév mily mértékben volt közkedvelt Hunyadi 
előtt és után, de föltételezhetjük, hogy ebben a korban a  Janko  személynév igen 
gyakori volt az említett okok következtében.  Sibin  személynevünk tehát a kö-
vetkezőképpen jött létre. A népi énekekben Hunyadi János neve:  Janko od Si-
binja, Sibinjanin Janko, od Sibinja Janko, Janko Ugrin stb. 55  A népi tudatban  
Sibinj  a  Sibinjanin  melléknév huzamos használata folytán kiegyenlít ődött a  
Krain, Voin, Milalin  típusú igen produktív nevekkel. A török hódoltság súlyos 
viszonyai között, de lehet, hogy ez el őtt sem,  Sibinj  városát a néptömegek nem 
ismerték, s így semmi sem állta útját, hogy a számára érthetetlen  nj  szóvégi 
mássalhangzó elhagyásával  Sibin  nevet adjanak valamely vitéznek, s így ez a 
név nehézség nélkül beilleszkedett a már meglev ő  szemantikai rendszerbe. 

b)  Patroniniika  

E fejezet általános megállapítása az, hogy a magyar eredet ű  patronimika -
kutatás a nyelvészeink által a legkevésbé ismert terület. Míg az egyes nevekre, 
sőt földrajzi nevekre vonatkozóan készültek különféle szint ű  munkák, ugyanez 
nem mondható el a  patronímiákról,  amelynek mindmáig egyetlen cikket sem 
szenteltek. Itt különösen a XVIII. század utáni korszakra gondolok, amely b ő -
velkedik levéltári forrásokban. Néhány olyan példát fogok bemutatni, amely 
éles fényt vet arra a kérdésre, hogyan fejl ődik ki a ragadványnévből családnév. 
A  birov (<magy.  bíró) köznévnek több jelentése van, amelyek bizonyos mér-
tékben eltérnek az eredetit ől (községi szolga, hajdú, kézbesít ő, mezőőr, mező-
gazdasági munkafelügyel ő , községi elöljáró  stb.). 86  A  Biro  név mint családnév  
Slankamen községben 5  már 1702-ben előfordul, 1715-ben pedig Aradon j558• 

Igen hamar jelentkezik azonban a szláv -0v végződés is: az elpusztult  szerém-
ségi Jelenci  községben 1722-ben a  Birof  és a  Birov  vezetéknevekkel találko-
zunk, ugyanezeket  Šiden, Golubincin  és  Sremska Mitrovicán  is lejegyezték 
1 749-ben60 .  E jogi terminológiából származó magyar köznév adaptációjának 
további fokát mutatja a  Vojkán  1749-ben lejegyzett  Birovljev vezetéknévol,  va-
lamint a  BirovljeviĆ  név  Šumadijska Kolubarában 62 .  Még  Birovac  vezetéknév is 
létezik (ugyancsak Szerbiában), amely a  Resavac, Podunavac, Milisavac  típusú 
családnevek analógiájára keletkezett. Ezeknek az alakoknak a  konfrontációjá - 
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val  kapjuk tehát a következ ő  fejlődési vonalat: bíró  > Biro > Birov > Birov-
Ijev > Birovljević .  

Hasonlóan történt a  hadnad  köznévvel  « magy.  hadnagy), amely majd-
nem változatlanul került be a szerbhorvát szókincsbe. Kezdetben egyszer ű  ra-
gadványnév volt, amely a. személynév mellett családnév-funkcióban szerepelt. 
Buda szerb lakosságának 1 702-b ől származó összeírásában már találkozunk az  
Adnađev  vezetéknévvel, ami mindenesetre azt bizonyítja, hogy ez a magyar 
köznév a XVII. század folyamán került a szerbhorvát szókincsbe.  Patronímia-
képző  nélkül, a köznév szerepe családnévként  Rumán  1714-ben  (XaAHaA1)U,  
valamint Aradon és  Radnán  Bánátban, 1715-ben  (Hadnagy)85.  Egy  szerémségi  
összeírásban azonban  Neštin  és  Berkasovo  községekben  (1749)88  és a bácskai  
Despot Sent Ivanon  I 752-ben 7  a  Hadnagjev  alak fordul elő. Vajdaság sok 
helységében a mai  Hadnađević  családnév e magyar jövevényszónak ugyanezt 
a  transzfoimációját  mutatja, mint az el őző  példában. 

A XVIII. század  lakosságösszeírásaiból  ismert  Alas (<magy.  halász)  
patronimikon -tő  elterjedettségének  figyelmes elemzésével arra a következtetésre 
jutunk, hogy ez a  patronimikon  főleg vízi utak mellett található.  i'y például  
az Alas  vezetéknevet megtaláljuk  Futakon  1  725ben 8, Sremska Mitrovicán  1720-
ban 89 ,  és  Belkán  1 733 -ban 0,  ami összhangban van el őbbi  álli'tásunkkal,  mert 
mindhárom helység folyóparton terül el. Mint a fentebb elemzett  patronimi -
konok esetében, itt is hasonló alakváltozatokat látunk: az  Alasić  családnevet 
Szlavóniában jegyezték föl, valószín űleg a Száva mellett, az  Alasovi.  és  Ala-
sević  pedig mai belgrádi  családnév72 .  

Nem lenne érdektelen megállapítani, hogy az  eskut (<magy.  esküdt) köz-
név miért nem szolgált alapul egyszer sem  szlávosított patronimikonnak.  mivel 
csak a köznévvel azonos alakban fordul el ő .  Sremska Mitrovica  és  Ruma  1720-i  
•lakosságösszeírásában  megtalálható az  Esckut családnév 15 ;  1756-ban élt  Indiján  
egy  Elkut  nevű  görögkeleti egyházi tisztvisel ő, 1715-ben pedig ugyanilyen nevet 
viselt egy aradi  lakos75 .  

A fenti esetekkel ellentétben, amelyekben megvannak mind az él ő  közne-
vek, mind a  patronímikon  alakok, a magyar szabó szót másképpen kell kezel-
nünk. A Szabó vezetéknév Aradon négyszer fordul el ő . Keresztnevük elárulja, 
hogy e nevek viselői szerbek:  Gyuricza, Milutin, Vel(j)a, Jurko 7 ; -ov  képzővel 
bővítve  1828-ban  találkozunk a névvel a bánáti  Dobricán (CaőoBb); Ca6on-
ABBb  alakban pedig az ugyancsak bánáti Padén fordul  elõ.77  

Igen nagy lenne az ilyen szavak száma, ha egyszer rendszereznénk a Vaj-
dasági  patronimikonokat.  Csak néhányat említek még meg: a  Hegedušić  név 
ma is él Horvátországban (minden bizonnyal  kaj-nyelvjárási eredetű), s valami-
kor Vajdaságban is létezett a  hegedui  köznév  (rZ magy.  hegedűs), mert megvan  
Muškatirović  közmondásgyűjteményében is:  „Ka& xere4čurb NPBAÖ cBIlpa, 
rÖArAo  ra no  HOCÖ óje."  Az  Antalovié  családnév  Bácson  fordul elő  1778-
ban19  (<magy.  Antal  <  Antonius); a magyar András személynévb ől több 
szerbhorvát családnév keletkezett:  Andrašev -  a  Kri.ţšedol  Monostor koldus-
barátja 1753-ban 0, de feljegyezték ezt a családnevet a bácskai  Sontán  is 1725-
ben;  Andraševi ć  és  Andrásovics  alakban fordul elő  1743-ban Újvidéken,  Sontán  
pedig  17I5ben 81 ; Sabadul  egy görögkeleti lelkész neve 1773-ban  Miletičen;  a  
Balaš  családnévvel a szerbiai  Belic,e  községben találkozunk  (Szerémségből  köl-
töztek oda a XIX.  században) 82,  a  Balalev  és  Balauin  családok nevét a XVIII. 
században a bácskai Monostor és Almás  községekben83  találjuk meg stb. 
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OSSZEFOGLALÁS 

-  A magyar szavak szerbhorvát átvételének reális történelmi alapja 
van, s általánosan szólva a magyarok pannóniai megtelepedését ől kezdve a 
mai napig tart;  

-  Az igen  nagyszámú  német jövevényszóhoz viszonyítva (a katonai Ha-
tárőrvidék közigazgatásának közvetítésével kerültek be a szerbhorvát nyelvbe), 
a magyar szavak száma jóval kisebb, de feldolgozásukat még meg sem kezdték;  

-  A cikkben tárgyalt köznévi szóanyag csak egy része ennek az anyag-
nak. Nem említettem egy egész sor szót, mint például a  varmeda, kočija, ke-
celja, irol, išpan, mundati (< magy.  mondja  <  mond), vagy E.  Janković  
XVIII. század végi fordításában a  parasnik  szót (paraszt) stb.  

-  Ami az etimológiai elemzést illeti, a legarchaikusabbak azok a személy-
nevek, amelyek a középkori  Sźerbia  és Magyarország kapcsolatai  következté  
ben jöttek létre;  

-  Némely  patronimikon  elemzése azt mutatja, hogy az élet különféle te-
rületéről származó, elég nagyszámú magyar szó szolgált alapul a kés őbbi csa-
ládnevek kialakulásához. Az  onomasztika  e területe egyébként a tudományos 
érdeklődés körén kívül maradt, noha a XVII. század végét ől kezdve impozáns 
számú levéltári forrás áll rendelkezésünkre;  

-  E cikk megírásához főleg Vajdaság területér ől vettük adatainkat, csak 
keveset a  kaj -horvát területről;  

-  Ez a cikk voltaképpen nemcsak a szerbhorvát lexikára gyakorolt ma-
gyar hatás tanulmányozásához bevezet ő , hanem a két nép többszázados együtt-
élésének egyéb aspektusaihoz is. 
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REZIME 

Autor ovog č lanka želi  u prvom redu da skrene pažnju jugoslovenskim Iingvi-
stima da se vrlo malo pisalo u ma đarskom uticaju na srpskohrvatski leksi čki fond. 
Već ina radova autora i jednog i drugog jezi čkog područja odnosi se upravo na slo-
venske pozajmice u mađarskom jeziku. U cilju lakieg sagledavanja celog problema 
autor je napravio jednu uslovnu hronolo!ku podelu, koja se uglavnom odnosi na Srbiju 
i Vojvodinu. Prema ovoj podeli mađarski politi čki i kulturni uticaj Se može pratiti od 
IX veka (kada Ma đari dolaze u Panonski bazen) do dolaska Turaka, koji autor  p0-

vezuje sa vrlo živim srpsko-ma đarskim političkim vezama u Srednjem veku. Dalji 
uticaj mađarskog leksičkog fonda na srpskohrvatski ne odvija se direktnim kontaktom, 
već  preko srpskog stanovnitva koje živi u okviru Austrije i koje, sticajem istorijskih 
prilika, prenose veé usvojene ma đarske reČi u Srbiju. Skoro apsolutno odsustvo dijale-
katskih re čnika u naioj danamnjoj lingvisti čkoj stvarnosti, kao i re Čnika pojedinih pisaca 
predvukovskog perioda Č ine ovaj problem u ovom momentu vrlo te!ko reivim. 

Ceo obradeni materijal je podeljen  na dve dosta široke grupe: na apelativnu 
leksiku i onomastiku. Govore ći uopte o apelativnoj leksici ma đarskog porekla, autor 
naglašava da se re Č i ne smeju posmatrati izolovano, ve ć  kao semantičke tematske ka-
tegorije, koje au nastale kao posledica odredenih istorijskih i kulturnih uticaja. Na 
primer, re č  biroš, koja je ušla u na§ fond iz ma đarske pravne terminologije, se mora 
povezati sa s!i čnim rečima kao to su notaroi, hadnađ, solgabirov, itd. Od apelativne 
leksike autor na prvorn mestu analizira nekoliko geografskih termina. Kod re či lanac 
uzgred pominje jedno svoje ranije zapažanje da njen arcal u slovenskom svetu ukazuje 
na veze izme đu novgorodskog govora ruskog jezika i južnoslovenskih jezika. Za geo-
grafski termin surduk « mad. szurdok) autor ne daje potpuno relenje, jer se ogra đuje 
zbog postojanja crnogorskog termina furduk, koji se ni fonetski ni istorijski ne može 
objasniti madarskim uticajem. Geografski termin at « mađ . hát) ne prelazi granice 
dananje Vojvodine, na Sha ukazuje i mikrotoponimijska situacija. Najstariji primer na-
lazimo upravo u strukturi daria!njeg toponima Orlovat u Banatu, koji predstavlja 
s!ovensko-mađarsku sintagmu Orlov + hát (zabe!ežen 1660. godine u obliku Opi0eo-
xa71,). Kod geograskog termina sa1as autor raz!ikuje dva izvora: turski koji se pro-
stire na celu Srbiju u kojoj salai označava ostavu za cerealiju i  sala1  u  Vojvodini 

(<mađ . szállás) koji zna či grupu ekonomskih zgrada van mesta stanovanja. Geograski 
termin anta sačuvan je u Sremu i Banatu, a naro čito gustu frekvenciju konstatujemo 
u Fru!koj Gori, !to je autoru jo! prilikom odbrane disertacije (,‚Drimonimi Fruške 
Gore") pos!užilo kao realna osnova za zak!juak da je ovde u pitanju uticaj srednjo-
vekovnog mađarskog stanovništva. 



Onomastiku autor  deli na  antroponimiju  i  patronimiju. Iz oblasti antroponimije 
analizira slede Ća lična imena: UroI od mađarskog úr + slovenski sufiks -ol, odbija-
ući prethodnu etimologiju Tome Mareti ća da je  ovo  ime postalo od predloga  u i  ime-

nice res. Navodeći dosta iscrpno areal  i  frekvenciju ovog liČnog imena  u  srednjem 
veku, kao  i  novije podatke iz  XVIII i XIX  veka, autor samo postavija problem da  
ovo  łično ime nije doživelo istu sudbinu kao  I  ime Stefan, koje je posle zauizmanja 
Srbije od strane Turaka, postalo najpopularnije ime  u  tadalnjem nalem onomastičkom 
fondu. Govoreći  o  Unom inienu Laui, koje  se u  nalim jezičkim spomenicima pominje 
od  1400.  godine,  na  osnovu fonetske analize mađarskog sufiksa  -os,  koji  se  do  XIII  
veka izgovarao kao -ul, autor tvrdi da  se  ovde radi  o  staroj pozajmici, koja pokazuje 
istu fonetsku sliku kao  i  kajkavski materijal  u  Hrvatskoj. LiČno ime Ugrin zabeleženo 
je prvi put  u  nalim jezičkim spomenicima već  1249.  godine. Posle detaljne analize 
njegovog areala, autor postavlja pitanje motiva prijema ovog imena  u  nal onomastički  
fond:  da li zato Ito je to postalo zaititno ime, ill je ono nastalo kao posledica tole-
rantnih susedskih odnosa. Etimololku analizu li čnog imena Sibin (Sibinka,  f.)  autor 
povezuje sa imenom danalnjeg rumunskog grada Sibin, odakle je  bio  rodom Sibinjanin 
Janko, poznati junak  u  našim narodnim pesmama. 

Iz patronimijskog fonda iznose  se  samo nekoliko prezimena sa prethodnom  na-
pomenom da je ova oblast najmanje prou čena  i  da još Čeka svoje istraživa če. Pokazast 
je  i  mehanizam usvajanja madarskih pozajmica: biró > Biro > Birov > Birovijev;  
hadnagy  >  1-ladnad> Hadnadev >Hadna đević ;  halász  > Alas > Alasić  > AlasoviĆ  
Alasević ;  szabó>  Sabov> Sabovijev. Neka tipi čna mađarska lična imena poslužila 
su kao baza za nala prezimena, kao  1w  su: Antalovi ć  (u  BaČu  1778.  godine) <mad.  
Antal  < Antonius; András  (<Andreas) > Andrašev > Andraševi ć .  

Na  osnovu celog ovog obradenog materijala autor izvodi slede će zaključke: 
- Preuzimanje madarskih re či  u  srpskohrvatski leksi čki  fond  poČiva  na  realnoj 

istorijskoj osnovi, koja, liroko re čeno, počinje od dolaska  Madara u  Panonsku niziju 
do danalnjeg  dana.  

-  U  odnosu  na  ogroman broj nema čkih pozajmica koje su  u  nal jezik prodrie 
posredstvom administracije Vojne granice, madarski leksi čki  fond u  nalem jeziku pred-
stavija mnogo manji zbir, Čija obrada jol nije  ni  počela. 

- Apelativna leksika koja je uneta  u  ovaj Članak predstavlja satno jedan deo 
ove  materije. Van  Članka je ostalo jol dosta nepomenutih re či, kao  1w  su: varmeđa, 
valar, lor, kecelja, cipele, irol, ilpan, mun đati « mad.  mondja  < mondani),  parasnik  
u  prevodu  E.  Jankovića krajem  XVIII  veka  u  značenju seljak itd. 

-  Na  osnovu etimololke analize najve ću starinu pokazuju  neki  antroponimi koji 
su nastali kao posledica uzajaninih veza Srbije  I  Mađarske  u  Srednjem veku. 

- Analiza nekih  patronima  pokazuje nain da je dosta veliki broj ma đarskih reč i 
iz raznih oblasti života poslužio kao baza za kasnija prezimena. Ova oblast onoma-
stike je inaČe  i  najmanje korilćena kao predmet nau čnog interesovanja, iako postoji 
impozantan broj sačuvanih arhivskih izvora po čev od kraja  XVII  veka. 

- Podaci za ovaj Članak su uglavnom uzimani sa podru čja Vojvodine,  a  mnogo 
manje sa hrvatskog kajkavskog terena. 

- Ovaj Č lanak predstav ł ja  u  stvari uvod  u  proučavanje mađarskog uticaja  ne  
samo  na  nal jezički  fond,  veé  i  za sve druge aspekte zajedni čkom bivstvovanju dva 
naroda vile od jednog milenijuma.  
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Dezső  László 

A SZERBHORVÁT—MAGYAR 
ÖSSZEVETÖ MONDATTAN 
NÉHÁNY KÉRDÉSE 

1. 

A nyelvek nem történeti célú összevetése igen korán kezdetét vette: az 
európai nyelvészeti hagyományban már a görög grammatikát átplántáló latin 
grammatikai irodalom megszületésekor. A nyielvtipológia tudománya az ilyen 
összehasonlítások révén felgyülemlett empirikus ismeret anyagnak köszönhette 
létrejöttét. Ahol Viszont fölmerül a típus fogalma, okvetlenül rákérdeznek a 
különböző  típusok mögötti egyetemesre is. Aligha véletlen, hogy a múlt századi 
nyelvelmélet és tipológia első  mestere Humboldt volt. Ha a nyelv felszíni jelen-
ségeiben, a nyelvi típusok sokféleségét vizsgálva, egyes tipológusok szem el ől 
tévesztették is a nyelv egyetemes sajátosságait, a nyelv típusszabályainak elem-
zése üressé válik a mögöttük meghúzódó egyetemes vizsgálata nélkül. Nap-
jainkban, a nyelvelméleti kutatások föllendülésének korában a nyelvtipológiai 
vizsgálatok számára különösen kedvez ő  lehetőség nyílik. 

Se szeri, se száma azoknak a munkáknak, amelyekben két nyelv jelenségeit 
vetik össze a szerzők, s különösen gyakoriak a nyelvoktatási célú összevetések. 
Jóval kevesebb olyan munka van, amelynek sajátos célja két vagy több nyelv 
adatainak konfrontálása. Bennük sok hasznos és értékes megjegyzés van, álta-
lában azonban anélkül, hogy a szerz ők egy bizonyos elméleti koncepció szem-
szögéből, a nyelvtipológia eredményeinek számbavetésével végeznék el a vizs-
gált nyelvek összevetését. Két szempontot említettem, de tulajdonképpen elég 
lett volna a tipológiára hivatkoznom, elvben ez is magában kell hogy foglalja 
a nyelvelméleti néz őpontot. Abban, hogy kevés a tipológiai igény ű  összevető  
elemzés, nemcsak a szerz ők tipológiában való járatlansága a ludas, legalább 
annyira az is, hogy a bennünket közelebbr ől érintő  mondattani tipológia most 
van kibontakozóban. 

Ahhoz, hogy két nyelv mondattani szabályrendszerét összevethessük, ismer-
nünk kell azokat az univerzális é5 típusszabályokat, amelyekre épülnek e nyel-
vek egyedi szabályai. Természetesen az összevetéskor nem kell felvázolnunk a 
tipológia teljes szabályrendszerét, elég lokalizálnunk a két nyelv szempontjából 
releváns szabálynyalábokat, hogy aztán már csak ezekre fordítsunk figyelmet. 
Nagy különbség van a részlet szabályok olyan leírása között, amely az egész 
ismeretén alapul, és aközött, amely a részleteket ad hoc szembesíti. Az el őbbi 
a részleteket a lényeg ismeretében világítja meg, az utóbbi a felszínen marad, 
hacsak intuiciója nem vezeti a kutatót mélyebb összefüggések megsejtése felé. 
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Nincs szó itt valamiféle'  elméletieskedésről.  Két.  nyelv között meglevő  kü-
lönbségek egy része  - úgy  tűnik  -  a felszínen hever, például a magyarban 
van névelő, a szerbhorvátban nincs, a magyarban nem ragozzuk a  mellékneve-
ket,  a  szerbhorvátban  igen, mindkét nyelvben szabad a szórend stb. Ezek' közül 
a csak alaktani jelleg ű  különbségek jobban  megrgadhatók:  például a szerbhor-
vát melléknévragozást meg kell a magyar tanulónak jegyeznie. Nem lesz Viszont 
ilyen könnyű  dolga a határozott melléknévi alakok használati szabályaival. 
A magyarul tanuló szerbnek és horvátnak nem sokat jelent az a puszta tény, 
hogy a magyarban vannak névelők, meg kell tanulnia, mikor kell Őket hasz-
nálnia, annál is inkább, mert ez összekapcsolódik a szórendi szabályokkal is. 
Az utóbbiak viszont egészen másként szabadok a két nyelvben, mivel a ma-
gyarra más  ti'pusszabályok  érvényesek, mint a szerbhorvátra. De ahhoz, hogy 
ezeket megértse, ismernie kell a „határozottság" problematikáját: hogyan reali-
zálódik az egyik nyelvben és hogyan a másikban. A f őnévi csoport határozott-
sága azonban összefügg a magyarban az igeragozással (alanyi é5 tárgyas rago-
zás), sőt az aspektussal is, amely a magyarban is lényeges kategória é5 bizonyos 
tekintetben megegyezik a szerbhorváttal, más tekintetben nem. Mindkét nyelv 
aspektusrendszere különbözik az angolétól típusában, de egymástól lényegesen 
eltér, más altípust alkot: mindkét nyelvben van befejezett aspektus  (íŕ, megz'r, 
pisati, napisati),  de a magyarban a befejezett igéb ől folyamatos nem képezhet ő  
úgy, mint a szerbhorvátban  (preraditi / preradivati  és  átdolgoz).  

Mindezek nagyon is konkrét, minden mondatban el őforduló problémái a 
magyarul beszélő  szerbhorvátnak és a szerbhorvátul beszél ő  magyarnak, ugyan-
akkor az elméleti nyelvvizsgálat és a nyelvtipológia izgató ,  kérdései is. 

Természetesen az elméleti igény ű  elemzés és a nyelvoktatás  között  meg 
kell teremteni az átviv ő  mechanizmust, a nyelvtudomány eredményeit kell ő  
módszertani formában kell eljuttatni a tanulókhoz. 

kA 

Mind a magyarban, mind a szerbhorvátban van nyelvtani szám: egyes és 
többes, de a nyelvtani szám fogalma nem ugyanaz. A magyarban az „egyes 
szám" nemcsak alakilag jelöletlen, hanem az egyes számban álló „megszámol-
ható" jegyű  főnevek jelölhetnek  egy  vagy több tárgyat stb., ha a számosság 
nem releváns a közlés szempontjából: Péter folyóiratot olvas.  Petar čita časopis  
vagy  časopise.  A számot természetesen meghatározhatják pragmatikus  tényiezők:  
Péter könyvet olvas mondatban feltehet ően egy könyvről van szó, mert az 
ember nem olvas több könyvet olyan rövid id ő  alatt, amit az aktuális jelen 
jelöl. Számunkra az a lényeges, hogy maga az egyes szám nem fejezi ki a meg-
számolható főnév számosságát, ha  ‚zéró  elöljárója Van a 'főnévnek. Ezenkívül a 
zéró elöljárós főnév nincs viszonyítva a közléshez sem, nem tudjuk, ismert-e 
a könyv vagy folyóirat a beszél őnek és a partnerének. A magyar ezen sajátos-
sága természetesen nem kivételes, az uráli és 'altáji, s őt a  paleoázsiai  nyelvek is 
osztoznak vele ebben (hogy csak az észak-eurázsiai nyelveket említsük). A  
csukcsban  a fenti típusú mondatban  inkorporáló  szerkezet állna, a magyarban 
ez ismeretlen, de a levelet ír féle szintagmák két tagja között nem tartunk szü-
netet.' 
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Fontosabb azonban számunkra a nével ős mondatok elemzése és összevetése 
a megfelelő  szerbhorvát mondatokkal. A nével ő  egyedít, az egyedített f őnevet 
összevetjük a beszédszituációval, a kontextussal és megállapítjuk, ismert-e a 
főnév a szituációból, a kontextusból Vagy nem. A Péter folyóiratot olvas mon-
dattal szemben a Péter olvas egy folyóiratot vagy Péter olvassa a folyóiratot 
mondatokból megtudom, hogy egy bizonyos ismeretlen, ill. ismert folyóiratról 
ýan-e szó. Az ismertség kifejezésére azonban használatosak névmások is: Péter 
azt a folyóiratot olvassa, Péter valamilyen folyóiratot olvas, az első  esetben a 
folyóirat ismert, említettük már, vagy ott van el őttem és rámutatok, a második 
esetben számomra ismeretlen. A számnevek meghatározzák a denotátumok szá-
mosságát, de csak a számukat tudom meg, azt már nem, ismertek-e vagy sem: 
Péter három folyóiratot olvasott, Péter (azt) a három folyóiratot olvasta. A mel-
léknevek is egyedítik a f őneet, de határozottságukról csak akkor tudunk meg 
valamit, ha névelő  vagy névmás is társul a f őnévhez: Péter érdekes folyóiratot 
olvas mondatban egy folyóiratról van szó, s a Péter olvassa az érdekes folyó-
iratot mondatban a tárgy ismert is. 

Nem folytatjuk tovább a lehetséges jelz őfajták felsorolását, csak egy jelen-
ségről szólunk még. A magyarban elég általános elv, hogy a szintagma domi-
náns tagja jelölt, ill. az  is jelölt olyankor, amikor más nyelvekben, például a 
szerbhorvátban, a szintagma nem domináns eleme van jelölve: az apa házA  és 
k ća otcA  szerkezetekben a magyarban a  házA,  a szerbhorvátban az  otcA  je-
lölt; Péter olvassa azt a folyiratot  és  Petar čita ta) časopis  esetében a határo-
zottságot a magyar az igén jelöli sajátos „tárgyas" ragozással, míg a szerbhor-
vátban csak a tárgy jelölt. A tárgyas ragozás ugyanakkor össze is kapcsolja az 
összes határozottságot kifejez ő  névelőket, névmásokat, vagyis a határozottság 
kategóriáját általánosítva, másodlagos jegyekt ől mentesen fejezi ki. (Természe-
tesen a névmásokban a határozottságon kívül más is kifejez ődik.) Nem vélet-
lenül beszéltünk „határozott"-ról és nem „ismert"-r ől. A tárgyas ragozás ugyanis 
akkor is használatos, ha a denotátum maga nem ismert, csak a denotátumok 
egy csoportja az, és közülük valamelyikr ől van szó, így csak a határozottság 
bizonyos foka van jelen: a Péter milyen folyóiratot olvas? mondatban semmit 
sem tudunk a szóban forgó folyóiratról, de a Péter melyik folyóiratot olvassa? 
esetében már megszorítottuk a lehetséges folyóiratok körét, és most ezen belül 
is szeretnénk azonosítani a keresettet. 

Állítsuk szembe most tárgyas vagy „határozott" és „nem határozott" vagy 
alanyi ragozású igékkel alkotott magyar mondatok némelyikét szerbhorvát meg-
felelőikkel. Elsőnek a jelölt, tárgyas ragozású igéket tartalmazó magyar mon-
datok néhány fajtáját mutatjuk be szerbhorvát párjával: 

Péter olvasSA a folyóiratot. Petar čita časopis.  
Péter olvasSA azt a folyóiratot. Petar čita taj časopis.  
Péter olvasSA (azt) a három folyóiratot. Petar čita ta tri časopisa.  
Péter melyik folyóiratot olvasSA? Koji časopis čita Petar?  

Az első  mondatpárban a szerbhorvátban jelöletlen a határozottság, a kö-
vetkez ő  kettőben mutatónévmás, az utolsóban sajátos kérd őnévmás fejezi ki. 
A valóságban azonban bonyolultabb a kérdés. A magyarban a határozott név -
elő  miatt a mutatónévmás ritkábban használatos, mint a szerbhorvátban, az 
„ismert" kategóriájának kifejezésére: ha a szerbhorvátban lényeges az „ismert" 
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kategóriája, használhatom a  mutatónévmást,  ugyanakkor a magyarban beérhe-
tem névelővel:  Ko je čitao taj članak.  'Ki olvasta a cikket?', de Ilyen volt a 
fenti mondat  Petar čita ta tri časopisa, Péter olvassa (azt) a három folyóiratot. 
A szerbhorvát és magyar  mutatónévmás  használatának feltételei azonban to-
vábbi vizsgálatra szorulnak. Az alaki eszközökön kívül figyelembe kell venni 
a szórendet is: a mondat elején álló tárgy általában határozott;  Članak je Čitao 
Petar  'A cikket Péter olvasta', de a szórend Is külön tanulmányozásra szorul a 
téma-réma  elemzés  keretében. 2  

A „nem határozott" tárgyú  mondatpárok  a következők: 

Péter olvas egy folyóiratot, 	Petar čita časopis, 
Péter három folyóiratot olvas, 	Petar čita tri časopisa, 
Péter milyen folyóiratot olvas? 	Kakav časopis čita Petar? 

Az elsó  mondatpárban  a tárgy határozatlansága jelöletlen a szerbhorvát-
ban, jelölt a magyarban, a másodikban mindkét nyelvben jelöletlen, a harma-
dikban mindkettőben jelölt, mivel a határozatlanságon kívül a „kérdés" is ki-
fejeződik a  kérdőnévmásban.  Tegyük mindjárt pontosabbá az els ő  megállapí-
tásunkat:  nem a határozatlanság fejez ődik ki, hanem az egyediség, amelyet a 
következő  oppozíció mutat ki: 

Péter folyóiratot olvas, 	 Petar čita časopis(e), 
Péter olvas egy folyóiratot, 	Petar čita časopis. 

Az első  magyar mondatban a tárgy nincs  egyedítve,  a másodikban igen, de 
nincs meghatározott jegye, ezért egy névelő  áll előtte. A fenti második mondat-
ban a számnév (három), a harmadikban a  kérdőnévmás  (milyen) egyebek mel-
lett az egyediséget is kifejezésre juttatja. 

Foglaljuk össze a határozottság kérdéskörébe tartozó jegyeket: az „egyedi-
ség" jellemzi az összes megszámolható f őnevekkel alkotott csoportokat azok 
kivételével, amelyekhez sem jelz ő , sem névelő  nem járul (és egyes számban 
állnak): folyóiratot olvas. Ezen belül a „határozott" jegy jellemzi a határozott 
névelős, a mutató névmással és a „szelektív" vagy azonosító jegy ű  kérdőnév-
mással álló főnévi csoportokat. Természetesen a „határozott" jegy ű  névmások 
köre szélesebb, mint mi bemutattuk, de nem feladatunk részletes elemzésük. 
Inkább azt említenénk meg, hogy a szerbhorvát beszélt nyelvben eléggé elter-
jedt a  jedan  használata ott, ahol a magyarban nem az egy számnév, hanem az 
egy névelő  állna, ezenkívül a neki névmás is előfordulhat ott, ahol a magyarban 
határozatlan nével ő t  alkalmaznánk.s Ez a jelenség megint csak további elem-
zésre szorul, de ahogy fentebb a szerbhorvát  mutatónévmás  és a magyar hatá-
rozott nével ő  konfrontálásánál láttuk  -  az alaki eszközök használata távolról 
sem azonos a magyarban és a szerbhorvátban. Hogy egy fizikai kifejezéssel 
éljünk, a „határozottság" kifejezése terén a magyarban a nével ők révén a kü-
szöb alacsonyabban van, mint a szerbhorvátban, viszont a névmásokat,  ill.  az  
'egy' számnevet a szerbhorvát „el őbb" alkalmazza mint a magyar. 

Mindez és az összes többi megállapításunk azonban igen általános, konkre-
tizálása során tekintettel kell lennünk a felszíni szerkezet mondatrészeire is. 
A határozottság ugyanis a magyarban nem azonos fokban releváns az alany 
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és a tárgy,  ill.  a határozók esetében, s figyelembe kell vennünk a szórendet is. 
Mi eddig csak a tárgyat elemeztük, amelynek szokásos helye a mondat második,  
6jat  közlő  részében van tekintet nélkül arra, hogy határozott-e vagy sem: Péter 
Olvassa a folyóiratot (olvas egy folyóiratot),  mondatélre  csak akkor kerül, ha 
előzőleg említettük: A folyóiratot Péter olvassa. Az  alăny  szokásos helye a mon-
dat eleje, azonban a mondat végére kerül, ha „nem ismert", és a  móndatban 
nincsen tárgy, csak határozó van: Az utcán ment egy fiú, a szerbhorvátban 
ugyanez a helyzet: Na ulici je iiao dečak.  Ez a mondat egyszersmind fölveti 
azt a kérdést is, mi a határozó szerepe a téma -réma  elemzésben, és vele kap-
csolatban fölmerül a határozottság kifejezésének problémája is. 

Mint láttuk,  úgy  jönnek a problémák egymás után, mint egy b űvész dobo-
zából az összekötözött zsebkendők: Se végük, se  hosszuk.4  Azt reméljük, sikerült 
bizonyítanunk, hogy itt még tág tere van az összetev ő , tipológiai  stúdiumoknak.  
Mindkét nyelvben kifejez ődik a határozottság valamilyen formában. A Sajátos 
alaki eszközök a két nyelvben nem ugyanazok: a szerbhorvátban nincsenek név-
elők, nincs tárgyas ragozás, bár mindkét nyelvben vannak névmások. Az alaki 
eszközök különbsége azt sugallja, hogy a határozottságot alkotó jegyeket tovább 
kell elemeznünk, hogy megállapítsuk, melyikük milyen mértékben fejez ődik ki 
az ismert alaktani eszközökkel. 

A „határozottság" problematikáját az eddigiekben csak a „megszámolható" 
főnevek körében elemeztük, de releváns a „nem megszámolható"  főneneknél  is, 
itt azonban az  egyedítés,  a számosság problémája nem jön számításba, pusztán 
a „határozott" jegy maga (A fiú vizet iszik, A fiú issza a vizet). 

3. 

Hogy a határozottság fonala az aspektushoz is elvezet, könnyen bizonyít-
ható a magyarban: Péter megírta a levelet mondat a magyarban igen gyakori 
é5 helyes, viszont a Péter Levelet megír csak kivételesen alkalmazható. Az  aspek-
tus  és határozottság problémaköre tehát összefonódik. Mi azonban ne bogozzuk 
ezt a bizony igen bonyolult csomót, inkább általánosan jellemezzük a két nyelv 
aspektusrendszerét. Mind a magyar, mind a szerbhorvát megkülönbözteti a be-
fejezett  aspektusú  igéket, amelyek jellemzésére mindkét nyelvben a „teljesség" 
egyet tartanánk megfelel őnek, követve a szláv  aspektológusok  jelentős részének 

véleményét. Ezzel a magyart és a szerbhorvátot szembeállítottuk olyan nyel-
vekkel, amelyekben az  aspektualitás  (az aspektus és id őrendszer) középpontjá-
ban más jegyek, más oppozíciók állnak. Ilyenek azok a nyelvek is, amelyekben 
a „folyamatos" cselekvés áll szemben a „nem folyamatos"-sal (pl. az angolban). 
Számunkra azonban lényegesebbek most a magyar és a szerbhorvát között fel-
lelhető  különbségek. A magyarban fejlett az aspektusképzésnek az az eljárása, 
amikor  igekötő  nélküli folyamatos igékb ől befejezett igéket hozunk létre ige-
kötővel: ez a  perfektivizáció.  Az alábbi szerbhorvát mondat- é5  igepárnak  
könnyen találunk megfelel őt a magyarban:  

Petar je pisao pismo, 	 Péter írta a levelet, 
Petar je napisao pismo, 	 Péter megírta a levelet. 
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Ezzel szemben kevéssé fejlett azperfektivizáci6nak megfelel ő  magyar 
folyamat; a lexikai igekötővel képzett igéből nem jön létre újabb ige: az  ispi-
sati  's.'  ispisivati  párnak a magyarban kiír fele! meg. Ennek ketkeztében a 
magyar kiÍr aspektualitása problmatikussá: válik, sános tényez őtől függ. Az 
alábbi mondatpár jól megfeleltethet ő  

Petar je ispisao. podatke 	Pe'tęr  kiírta az âdatokat 
(iz knjige), 	 (a. könyvb ől). 

Viszont nem teljes a megfelelés a szerbhorvát imperfektív ige esetén. A 

Petar je ispisitaç podatke 
(iz knjige)  

mondatnak ig4öt őnélküli ige felel meg akkor, ha mellette áll a hatrozói b ő-
vítmény, és világos, hogy azadatokat kiírták: 

Péter írta  az adatokat a k —onyvboi 

Viszont ha nem szerepel helyhatározó, az igeköt őt hátra kell vetnem, hogy ne 
tekinthessem befejezettnek az igét, mint fent: 

Péter Írta ki az adatokat, 
*  Péter kiírta az adat çkat. 

A szláv aspektológusok számára ismert a probléma: nem a14,4u1.t ki .a a-
gyarban az, imperfektivizáció, ezért valami módon aí ige igekot ő  nlkuli alak-
jával és kontextus információkkal, vagy az igeköt ő  hátravetésével kell helyę.t-
tesÍtenem az alaki eszközök hiányát. A szláv aspektusra tegjellemz őbbńek 
és nem véletlenül - éppen az imperfektivizációt tartják: ez választja cl a ma-
gyar és a balti nyelvek aspektualitásától. 

Az imperfektivizáció eszközeként használt szórendi változás, az igeköt ő  
hátravetése azonban a magyarban más célt is szolgál: az ige el őtt álló szó nyo-
matékosítását: . 

PÉTER Írta ki az adatokat 	PETAR je ispisao podatke 
(nem János) 	 (a ne Ivai) 

Ebben az esetben azonban a hangsúlyozási szabályok mások, s a szórendi és 
hangsúlyozási szabályokat együttesen kell számontartánL 

A szerbhorvát—magyar kontrasztív aspektológiai vizsgálatok csomóponti 
kérdése a lexikai jelentésCí igeköt Őkkel alkotott igék 'aspektüs használatának 
kutatása. A magyar és szerbhorvát közötti tipológiai különbségek i ťt sírűsöd-
nek. Természetesen a mágyar igeköt ő  nélküli igék • sem félelnék meg maradékta-
lanul szerbhorvát párjaiknak, tehát itt sem lehet megelégedni az alaktanilag ki-,' 
mutatható különbségek vizsgálátávál: az aspektualitás egész rendszerét kell 
elemeznünk. 
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4. 

A magyar és szerbhorvát szórend szabad, ez azonban tartalmatlan meg-
állapítás, meg kell határoznunk az egyes mondatfajták szórendi típusát is, hogy 
tartalmassá tehessük. Még ez sem elegend ő  azonban a szabályok megalkotásá-
hoz: tudnunk kell, hogy milyen beszédhelyzetben, milyen szövegel őzmény mel-
lett hangzik el a mondat. A szórendi szabályokhoz bizonyos hangsúlyozási sza-
bályok is tartoznak, s a kett ő  együtt egy közös rendszert alkot, ami nem a 
mondat szerkezetét ől független jelenség, hanem vele szorosan kapcsolatos. 

A magyar mondatok bizonyos struktúrájához megfelel ő  szórend is tartozik, 
például a Péter levelet Ír mondat alapszórendje ez, amelyben használtuk és nem 
a Péter Ír levelet vagyis az alaprend: alany (S), tárgy (0), ige (V), nem pedig 
SVO. Ez utóbbi viszont az alaprendje a Péter Írja a levelet mondatnak, nem 
pedig ez: Péter a levelet Írja, tehát SVO az alaprend és nem SOV. A mindkét 
mondatnak megfelelő  szerbhorvát mondat alaprendje  SVO: Petar pise pismo,  s 
a  Petar pismo pise remfatikus mondat. Világos, hogy ha az alaýrend más, kü-
lönböző  lesz a további variánsok viszonya is. A mondattani tipológia több szó-
rendi típust ismer, amelyet az alapszórenddel szokás megnevezni, így van SOV 
típusú szórend (Péter levelet Ír) és SVO alaprendű  típus (Péter Írja a levelet, 
Petar piše pismo),  azonban az utóbbi kettő  között is vannak bizonyos különb-
ségek. 6  

A magyar határozós mondatok szórendjében is az ige kerül a mondat vé-
gére, s elé a határozó: 

Péter az udvaron dolgozik, 	Petar radi u dvoritu. 

A magyar névelő  nélküli tárgyas és a határozós mondat szórendje tehát meg-
egyezik abban, hogy az alany a mondat elejére, az ige a mondat végére kerül 
s a tárgy, ill. a határozó közöttük helyezkedik el. A szerbhorvát tárgyas és 
határozós mondatban az alanyt követi az ige, és utána áll a tárgy, ill. a hatá-
rozó. Kivételt csak a határozószavas mondatok képeznek: 

Péter jól dolgozik, 	 Petar dobro radi, 

amelyekben a módhatározószó szokásos helye az ige el őtt van. 
Az iménti rövid áttekintésben csak olyan mondatokat mutattunk be, ame-

lyekben az igének nem volt igeköt ője. Mivel az igekötős mondatok tárgya álta-
lában névelős (tehát a Péter levelet megírta mondat nem használatos), a név-
elős mondat szórendjét követik (SVO): 

Péter megírta a levelet, 	 Péter kiírta az adatokat. 

De nem részletezzük tovább az igeköt ős mondatok szórendi sajátosságait, 
čsak a magyarul beszél ő  idegen anyanyelvűek számára ismert egyik nehézségr ő l 
teszünk említést: az igeköt ő  elválásáról. Ez Olyan bonyolult szabályrendszer, 
hogy a magyar gyermek is csak igen kés őn sajátítja el, idegenek számára pedig 
állandó hibaforrás. Ehhez ismerni kell a magyar szórend teljes szabályrendsze-
rét, s vele az egész mondattant. A különböz ő  mondatfajták szórendjén kívül az 



aspektus problematikájával is tisztában kell lenni. A probléma nem annyira ez, 
kova kerül az igekötő, hiszen zömmel az ige mögé kerül, inkább az, mikor válik 
el az igétől. 

Az alábbi példával nem akarjuk a kérdést megoldani, mindössze szemlél-
tetni akarjuk a mondottakat. Az igeköt ő  együttmarad az igével, ha az igén van 
a nyomaték, pontosabban az igeköt őn, s ezzel az ige általában befejezett is. 
Ez a helyzet a két fenti mondatunknál: 

Péter megírta a levelet, 	Petar je napisao pismo,  
Péter kurta az adatokat, 	Petar je ispisao podatke.  

Ha a második példában az ige folyamatos, az igeköt ő  az ige mögé kerül, s az 
igén lesz a nyomaték, nem pedig az igeköt őn: 

Péter Írta ki az adatokat, 	Petar je ispisivao podatke.  

Ez a szórend azonban megenged más hangsúlyozást is: nyomatékos lehet az 
alany: 

PÉTER  Írta ki  az  adatokat 	PETAR je ispisivao podatke  
(nem  János), 	 (a ne  Ivan).  

Ha nem az ige nyomatékos, az igeköt ő  elválik az igétől, de ez nem jár az 
aspektus megváltozásával. 

Úgy gondolom, szerbhorvát anyanyelv űeknek nem kell bizonyítanunk a 
magyar szórend bonyolultságát. Ha azonban eltekintünk az igeköt ővel kapcso-
latos „plusz" bonyodalmaktól, a szerbhorvát szórend sem sokkal könnyebb a 
magyar anyanyelv ű  számára. Kétségtelen, hogy egységesebb, tehát tipológiailag 
homogénebb mint a magyar, mert az utóbbiban két típus van képviselve: az 
egyikben az ige a mondat végén áh, a másikban a mondat közepén (50V és 
SVO típusok). A szerbhorvátban az utóbbi (SVO) a domináns. Sajnos a szó-
rend és mondat hangsúlyozás tanítása igen gyenge lábon áll még a világnyelvek 
oktatásában is, s ezen a téren sok problémát kell még megoldanunk a szerb-
horvát és magyar tanításában. 
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SUMMA1Y 

SOME QUESTIONS OF  THE SERBOCROATIAN AND HUNGARIAN 
CONTRASTIVE SYNTAX 

Typology  has developped as a result of empirical comparison of different 
tanguages of cognate or unrelated character Recent development of linguistic theory 
enables us to build up a new approach to typological research on theoretical basis. 
Thus, typology may serve as an optimal framework for the contrastive analysis and, 
by consequenc; typology and comparison of languages will be united on a higher 
level. In such analysis we do not need the whole set of typological rules, but only 
those being relevant for the given problem. 

The present paper contains a short analysis of the category of Grammatical Num-
ber and that of Definiteness (2.), it dea łs with the question of Aspect (3.) and with 
the probłems od Word Order in Hungarian and Serbocroatian (4.). 

In Hungarian the category of number  is relevant if the noun phrase is mdi-
vidual, i.e. it is related to the speech situation or to the actual context. This is ex-
pressed by the use - of definite or indefinite artkle. If a countable noun has no articie, 
the noun is not related neither to the situation nor to the actual context, and it forms 
some kind of unit with the veeb. 

In Hungarian, definiteness  is expiicitely expressed by means of articies and pro-
nouns. SC has no articie, but the SC pronouns arc uscd even in those cascs whcn we 
have an articie in H, of course, we cannot speak of systematical replacement of FI 
articies by SC pronouns. We need dctailed investigations into the gencral problem of 
definiteness and an analysis of the morphological rcpresentation in these two languagcs. 

Such investigation  is necessary also for a bctter understanding of the so-called 
FI cibjective conjugatio ń  used for uniform expressión of both individual and group 
identification of object. The first kind of identification is expressed by means of de-
finite articie, demonstrative and personal pronouns, the second one by special inter-
rogative, indefinite and relative pronouns. 

Both SC and  H have the same type of aspects, with an elaborated system of 
perfectivisation, but they belong to different subtypes: H has no morphologically ex-
pressed system of imperfcctivisation while SC has. The problem of aspect is connected 
with the definiteness in H: perfective verbs have only individual objccts with articies. 

Hungariaii sentences containing object belong to two different types of word 
order if the object  has no articie, we need type SOV, if it has, thc basic word order 
is SVO. Only type SVO is used in SC. Sentences with perfective verbs have word 
order SVO in both łanguages. 

H sentences consisted of subject, vcrb and adverbial modifier have the verb in 
final position, in SC the modifier foliows the subjcct. 

REZIME 

NEKA PITANJA KONTRASTIVNE SINTAKSE SRPSKOHRVATSKOG  I 
MADARSKOG JEZIKA 

I.. Tipologija se razvila kao rezultat empiri čkih uporedivanja raznih jezika, bilo 
da su u sťodstvu iii ne. Najnovija dostignu ća lingvističke teorije omogu ćuju nam da 
izgradimo novi prilaz tipo łoškim istraživanjima na teoretskoj osnovi. Zato tipologija 
tnože da posluži kao optimalni okvir za kontrastivnu analizu, pa će se na taj na čin 
tipologija i upoređivanje jezika sjedińiti na jednom viem nivou. U takvoj analizi nisu 
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nam potrebna sva tipološka pravila, nego samo ona koja su relevantna za odredeni 
problem. 

Ovaj Članak sadrži kratk ţ.s aia łizu kategorije gramati čkog broja  i kategorije od-
ređenosti (2.), tretira pitanja aspeka (3.) , i probleme reda re či u madarskom (m) i 
srpskohrvatskom (sh) jeziku (4.). 

Odredenost  se u' m jeziku izražava pcłmoću  Člana i zamenice. U sh jeziku ne p0-
stoji Član, ali se u sh zamenica ţiotreb1java i u onim slu čajevima kada se u m jeziku 
upotrebijava Članr. Svakako da  Se  tu ne radi o sistematskoj supstituciji m Člana sh za-
menicom. Potrebna sudetaljna istraživanja  o  opltem problemu odre đenosti kao i analiza 
njene morfololke obeleženosti u oba jezika. 

Ovakva istraživana su potrebna  i za bolje razumevanje m objekatske konjugacije, 
koja se podjednako:upotrebljava za izražavanje individualne i grupne identifikacije 
objekta. Prva vrsta identifikacije izražava se odredenim Članom, pokaznim i ličnim 
zamenicama, a druga specijalnim upitnim, neodre đenim i odnosnim zamenicama. 

Oba jezika poseduju isti tip aspekta sa razvijenim sistemom perfektivizacije, 
ali oni pripadaju raz łičitim podtipovima:  m jezik ne poseduje morfološki izražen sistem 
imperfektivizaciye kao sh jezik Sem toga problematika aspekta je u  xii eziku pove 
zana sa kategorijom odredenost: perfektivni ggo1i imju ş mo iid 	a1nç objekte 
sa Članom. 

M reČenice sa objektom iniaju dva razIiita reda 	tip 50V alçö e obje1at 
bez Člana, tip SVO (kao osnovni tip) ako je objekat sa Članóm; 	 ńi U sh jeziku, edutim, 
upotrebijava se samo tip SVO. Re čenice sa perfektivnim giagolima imaju u oba: jzik 
red reči SVO. U mađarskitn reČenicama saadverbijainorn şzakom giagol se nalazi 
na kraju rečenice, a u sh jeziku adverbijalna oznaka stojí i;ą  s4ibjekta. 
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Mikes Melánia - 
Kaszás József 

ADALÉKOK A 
HATÁROZOTTSÁG 
ÉS A HATÁROZATLANSÁG 
KATEGÓRIÁJÁNAK 
MAGYAR—SZERBHORVÁT 
ÖSSZEVETŐ  ELEMZÉSÉHEZ 

A határozottság és a határozatlanság kategóriájának tanulmányozása a 
magyar—szerbhorvát összevet ő  mondattanban igen fontos feladat. Ennek elmé-
leti problematikáját Dezső  László vetette fel dolgozatában.' Munkánk tárgya e 
kérdésnek közelebbi megvilágítása a magyar és szerbhorvát nyelv érintkezésében 
tapasztalható nyelvi interferenciák alapján. 

A vizsgált nyelvi kategória a magyar nyelvben kifejezettebb mint a szerb-
horvátban. A magyar f őnévi csoportra a nével ő, az igei ragozásra pedig az 
alanyi és tárgyas ragozás jellemz ő, ami nem sajátossága a szerbhorvát nyelvnek. 
Ebből a különbségből fakadnak azok a nehézségek, amelyek e két nyelv köl-
csönös elsajátításakor jelentkeznek. A szerbhorvát ajkúak számára problémát 
okoz az anyanyelvükben nem létez ő  kategóriát a magyar nyelvben kifejezni. 
A magyar ajkúak viszont azzal küszködnek, hogy a szerbhorvát mondatban 
csak  implicit  kategóriának megtalálják a magyar megfelel őjét. Ennek a vizs-
gálata késztetett bennünket arra, hogy magyar és szerbhorvát anyanyelv ű  sze-
mélyeket vegyünk tanulmányozásunk alanyául. 

Tárgyunk vizsgálatához kérd őívünk példamondatainak típusait a leíró ma-
gyar  nyelvtanbó12  választottuk. A mondatokat szemantikai szempontból meg-
felelő  szerbhorvát mondatokká alakítottuk át, és úgy fordíttattuk magyarra. 
A kérdőív 12 mondatot tartalmaz. A határozottság és a határozatlanság kate-
góriájának névelős vagy névelő  nélküli jelölésére 6, a tárgyas é5 alanyi ra-
gozás használatára szintén 6 mondatot adtunk. 

Ezek: 

1. A határozottság kategóriájának névelős vagy ne'veUJ nélküli jelölése 

1.1.  Čovek je smrtan. 	 Az ember halandó. 

1.2.  Grad je  bio  velik. 	 A város nagy volt. 

1.3.  Desetogodilnjicu slavi 
	

Tízéves fennállását ünnepli 
madarska  katedra. 	 a Magyar Tanszék. 
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1.4.  Piestonica Jugoslavije je 	Jugoszlávia fővárosa Belgrád.  
Beograd.  

2. A  határozatlanság kategóriájának névelős vagy nével ő  nélküli jelölése 

2.1.  Letovali smo  u  gradu  na  
obali mora.  

2.2.  Sreli smo  se s  nekim 
Čovekom.  

A tárgyas ragozás használata 

3.1.  Beograd je lepo do Čekao 
Armstronga, Oldrina  
i  Kolinsa. 

3.2.  Rekao je svoje mišljenje.  

3.3.  Videli smo Apolo  11 

Az alanyi ragozás használata 

4.1.  Petar tuma či nešto.  

4.2.  Pokazao je neko pismo.  

4.3.  Učenici  ne  vole da dobiju 
lole ocene.  

Egy tengerparti városban nya-
raltunk. (Tengerparti városban 
nyaraltunk.) 

Találkoztunk egy emberrel. 
(Találkoztunk valamilyen 
emberrel.) 

Belgrád  szépen fogadta  
Armstrongot, Aldrint  és  
Collinsot.  

Megmondta a véleményét. 

Láttuk az  Apollo 11-et.  

Péter valamit magyaráz. 

Megmutatott egy levelet. 

A tanulók nem szeretnek rossz 
osztályzatokat kapni. 

A teszt alapvető  céljának megfelelően az értékelésnél döntő  szempontnak 
tekintettük az anyanyelvet, a környezet nyelvét és a tannyelvet. Igy kaptuk 
meg a  kérdezettek  6 csoportját. (Lásd az 1. táblázatot.) 

A kérdezetteknek minden mondatot le kellett fordítaniuk magyarra. A ki-
értékelésnél a helyes és helytelen megoldások adták a százalékokban kifejezett 
eredményt. (Lásd az 1. táblázatot.) Csoportként 60-70 középiskolai tanulót 
vizsgáltunk meg, összesen 397-et. 

A pozitív eredményeket összegez ő  táblázaton a megvizsgált 6 csoport egyes 
tételekben elért  eredménykülönbsée  látható. 
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1.  tbázat.  A  pozItív  eredmények  százIékaráńya 
Tablica  1  - Procentualni odnos pozitivnih rezuhata 

Table  1  - Pereentage óf the positive results  

CSOPORT  
GRUPA  T II III IV V VI  
GROUP 

anyanyelv  
•• .  

matern)i jeik 
mother longue E E E E E E E E 

0. 

akörnyezetnyelve JLa o 
o  

]e ik sredine  
she language of environment  E E E E E 

tannyelv  
nastavni jezik  o o. n  ‚ n 
school language  E E E 

C. O O. 

A  határozottig kategórájá - 
nak névelős v. névelő  1.1. 96 91 100 97 91 48 
nélküli jelölése 	 ' 42.  ; 17 94 92 92 79 52  

Obeleăavanje kategorije 
odredenosti Č lanom 
iIi bez Člana  1.3. 97 96 98 95 74 37  

Definiteness inarked or  1.4.1. 100 87 100 93 65 77 
non -marked by ţhę  artjcle  14,2. 100 96 100 96 92 73 

A határozatlanság  kateg6
jának  névelős v. névelő  
nélküli jelölése 2.1. 61 68 61 34 46 31  

ObeleTavanje kategórije 
neodređenosti Članoni 
iIi bez Člana  2.2. 90 87 92 92 81 55  

Indefiniteness marked or  
non-tnarked by the article  

A tárgyas ragozás 
használata 3.1. 100 100 98 99 82 85  

Upótreba, objękatske 
konjugacjie  3.2. 100 99 98 99 90 94 
The use of tise objective 
conjugation  3.3. 100 100 100 100 59 62 

Az alanyi ragozás  -  

használata 4.1. 97 99 100 100 93 87  

Upotreba subjekatske 
konjugacije  4.2. 100 97 100 96 72 56 
The  use of the subjective 
conjugation  4.3. 99 88 83 85 78 77 

96  



Az első  és hatodik csoport  eredznénykülönbsége  minden tételben a legna-
gyobb. Ebből arra következtethetünk, hogy a vizsgált kategóriában az anya-
nyelv és a nem anyanyelv tudáskülönbsége dönt ő  tényező. Ezzel magyarázható 
az, hogy a magyar ajkúak pozitív eredményének százalékaránya jóval nagyobb 
mint a szerb ajkúaké. 

Az ötödik és hatodik csoport eredménye közti különbség Viszont arra utal, 
hogy a környezet nyelve is fontos tényez ő . Ezeket a megállapításokat illuszt-
rálja az 1. ábra. 
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1. ábra - A feladatok megoldása pozitív értékekben kifejezve 
Siika 1 - Rezultati testa izrazeni pozitivnim vrednostima 

Figure I - Results oj the test in positive valaes 

Az egyes tételek eredményei a grafikonon ábrázolt ötödik és hatodik cso-
portnál erős összhangot mutatnak. Az els ő  csoport eredményvonala eltér ő  az 
ötödik és hatodik csoportétól, csupán a 2.1. tételben párhuzamos azokkal. Ez 
is bizonyítéka annak, hogy az  anyanyeiv  és nem anyanyelv tudásszintje nagy 
mértékben befolyásolja a határozottság és a határozatlanság kategóriájának a 
jelölését. 

Az említett kategóriában a legnagyobb probléma (mind a magyar, mind a 
szerbhorvát anyanyelv űek számára) a határozatlan nével ő  használata. (Lásd az 
1. ábra 2.1. tételét.) Ezt az eredményt természetesen befolyásolta a szerbhorvát 
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szöveg fordításakor jelentkez ő  interferencia is, ami a beszélt nyelvben esetleg 
kisebb fokú lehet. 	 -  

Az ábra 1.2. és 1.3. tételében a hatodik csoportnak az ötödikt ől való el-
térése arra utal, hogy a  határozott  névelő  helyes használatában a környezet 
nyelve jelentős tényező . 

Nemcsak a pozitív eredmények megállapítása, hanem az el őforduló hibák 
elemzése is igen értékes anyagot szolgáltat az összevet ő  nyeivtannak.  A hiba-
típusok rendszerezése, gyakoriságuk kimutatása és a jelenségek okozati össze-
függése mind az elméleti, mind a gyakorlati összevet ő  kutatások számára igen 
fontos. 

A hibatípusokat a pozitív eredmények táblázatában feltüntetett tételek  
szerinť rndszereztük.  A 2.,3. és 4. táblázat fejrészeiben ugyanazt a csoporto-
sítást és  sorrendetkövettük,  mint az 1. táblázatban. 

2. táblázat. A határozottság kategóriájának nével ős v. névelő  nélküli jelölése 
Tablica 2 - Obeležavanje kategorije odredenosti članom ili bez Člana 

Table 2  - Definiteness marked or non.marked by the article 

az el ő forduló hibák g1yakorisága 
HIBA TI P U SOK alta  
T I P O V I G R E S A K A  frequency of errors 

TYPES OF ERRORS  
I II III IV V VI 

1.1.1. Ember halandó. O 1 O 2 5 16 
1.1.2. Halandó ember.  . 	I O O O 1 1 

1.2.1. Város nagy volt. (Város volt nagy.) O 2 O 6 13 20 

1.2.2. Nagy város volt. 11 I 5 O I 1 

1.2.3. Egy nagy város. O I O O O I 

1.3.1. Tízéves fennállását ünnepli Magyar Tanszék. 1 O O 2 6 12 

1.3.2. Magyar Tanszék tízéves fennállását ünnepli. I 1 I O 2 O 

1 3 3 .  „..Ma.gy4y Tan&zék  ünnepli  tízéves fgnnáll.ását. . 	O O O L 5 6  

tmnnepli  tízéves fennállását Magyar Tanszék. O O O 1  . 	1 O 

1 3 .5.  Tzéves  fennállását Magyar Tanszék ünnepli. O 1 O O 2 2 

1.4.1. A Jugoszlávia fővárosa Belgrád. O 7 O 3 20 4 

1.4.2. Jugoszlávia fővárosa a Belgrád. 	 ..  O 1 O 3 3 S 

1.4.3. A Jugoszlávia fővárosa a  Belgrád.  O 1 O O 2 3 

A 2.  táblázaton - az  V. és VI. csoportnál közölt adatok alapján látjuk, hogy 
a határozott nével ő  típusjelölő  funkciója könnyebben valósul meg a szerbhorvát 
ajkúak beszédében, mint ismert. egyedet  jelölő  funkciója. A névelő  elhagyásának  
ebfordulása  az 1.1.  tételben  23, az 1.2. tételben 35. 

Az ismert egyedet jelölő  névelő  elhagyása két hibatípust eredményezett. Az ,  
egyik típus (1.2.1. Város nagy volt) a szerbhorvát  anýaiyelvűekre  (V. és VI. 
csoport) és a szerbhorvát tagozatokban tanuló magyar anyanyelv űekre (II. és 
IV. csoport )  jellemző , a másik (1.2.2.. Nagy város volt). pedig a magyar  tago - 
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zatokban  tanuló magyar anyanyelv űeknél (I. és III. csoport) tapasztalható. Az 
utóbbi hibatípus gyakrabban fordul el ő  azoknál a magyar ajkú tanulóknál, 
akiknek szerbhorvát nyelvismerete alacsonyabb fokú (I. csoport), mint azoknál, 
akik a szerbhorvát nyelvben jártasabbak (III. csoport). Ez azzal magyarázható, 
hogy az I. csoport kérdezettjei a szerbhorvát nem emfatikus mondatot  (Grad 
je  bio  velik)  mint emfatikus mondatot értelmezték, és úgy fordították magyarra 
(Nagy  város  volt). 

A határozott nével ő  a mai magyar nyelvben gyakran elveszti a határozott-
ságra utaló szerepét. Igy a határozott nével őnek a tulajdonnevek el őtti hasz-
nálatát is konvencionálisnak mondhatjuk. Annál is inkább, mert egyes tulaj-
donnévtípusok előtt ingadozik a nével őhasználat. Példamondataink mindkét 
esetet tartalmazzák: 1.3. a határozott nével ő  használatát az intézmények neve 
előtt (a Magyar Tanszék), valamint 1.4. a névelő  elhagyását az egytagú állam-
név (Jugoszlávia) és a városnév (Belgrád) előtt. 

Magyar ajkú kérdezetteink közül azok, akik magyar nyelven tanulnak, 
csak elvétve tévedtek a határozott nével ő  helyes használatában 3 hiba fordul 
elő  az 1.3. tételben, és hiba nélküli az 1.4. tétel. Azoknál a magyar ajkú ta-
nulóknál, akik szerbhorvát nyelven tanulnak, gyakoribb a tévedés  -  9 hiba 
fordul elő  az 1.3. tételben és 15 az 1.4. tételben. Err ől arra következtethetünk, 
hogy a névelő  konvencionális használatában nemcsak az  anyanyeiv  tudásszintje, 
hanem az anyanyelvápolás is befolyásos tényez ő . 

3. táblázat. A határozatlanság kategóriájának névelős v. névelő  ńélküli  jelölése  
Tablica  3  - Obeležavanje kategorjie neodredenostj članom iii bez Člana 

Table  3  - Indefiniteness marked  ot non-marked by the azticie  

H I B A T ľ  P U S O K 
TIPOVI GREŠAKA 
TYPES OF ERRORS  

I 

az  elő forduló  hibák  gyakorisága 
frekvencija 
frequency oferrors 

II 	III 	IV 	V VI 

2.1.1. A tengerparti városban nyaraltunk. 17 8 14 22 9 3 
2.1.2. Nyaraltunk a városban a tengerparton. 11 7 6 19 15 12 
2.1.3. Nyaraltunk városban a tengerparton. O 7 3 2 9 14 

2.2.1. Találkoztunk  néhány  emberrel. 3 O 1 O O O 
2.2.2. Találkoztunk valamelyik emberrel. 1 2 2 1 3 7 
2.2.3. Találkoztunk egy valamilyen emberrel. 1 O O O  01 01  

2.2.4. Találkoztunk az egyik emberrel. 1 O O O O 1 
2.2.5. Találkoztunk emberekkel. I O O O O O 
2.2.6. Találkoztunk emberrel. O O O O O 3 
2.2.7. Találkoztunk valami emberrel. O 6 2 3 8 9 
2.2.8. Találkoztunk az valamelyik emberrel. O O O 0 O 1 
2.2.9. Találkoztunk az emberrel. O O O 2 1 1 
2.2.10. Találkoztunk valaki emberrel. O O 0 O O I 

A határozatlanság  megjelölée  jóval több nehézséget okozott mind a ma-
gyar, mind a szerbhorvát anyanyelv űeknél (lásd a 3. táblázatot), mint a hatá-
rozottság megjelölése. Ez különösen szembet űnő  a 2.1. tételben. Példamondatunk  
Letovali smo  u  gradu  na  obali mora  magyar megfelel ője Egy tengerparti város- 
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ban  nyaraltunk, de elfogadható az emfatikus értelmezés ű  Tengerparti  va'rosban  
nyaraltunk mondat is. Két hibatípus a leggyakoribb. Mind a kett őben a hatá-
rozott névelő  áll határozatlan helyett: 

2.1.1. Nyaraltunk a tengerparti  va'rosban  (73 esetben fordul el ő ) 
2.1.2. Nyaraltunk a városban a tengerparton (70 esetben fordul elő) 
A 2.1.1.  hibati'pus  a magyar  ajkúakra  (I—VI. csoport), a 2.1.2. a szerb - 

Iorvát  ajkúakra (V. és VI. csoport) jellemz ő . 
A harmadik hibatípus 2.1.3. Nyaraltunk városban a tengerparton csak 35 

esetben fordul elő , és  főleg  a szerbhorvát anyanyelv ű  kérdezettjeinkre jellemz ő . 
A pedagógiai gyakorlat számára az a tanulság, hogy mind az anyanyelv ű , 

mind a nem anyanyelv ű  oktatásban a határozatlan nével ő  hsználatának  a be-
gyakorlására nagyobb figyelmet kel! szentelni. E problémakör okozati vizsgálata 
több kérdést vet föl az összevet ő  elméleti kutatások számára. Különösen sürg ős 
feladat a határozatlanság fokozati különbségeinek tanulmányozása a szerbhor-
vát és a magyar nyelvben. 

Ennek a fontossága még jobban kitűnik a 2.2. példamondatból, amelyben 
a két elfogadható változat mellett (Találkoztunk egy emberrel, Találkoztunk 
valamilyen emberrel) még tízhibatípus fordul el ő  (2.2.1.-2.2.10.) A hibatípu-
sok gazdagsága abból is ered, hogy a szerbhorvát mondatban határozatlan név-
más szerepelt, amit a tanulók többféleképpen értelmeztek és fordítottak ma-
gyarra. 

4. táblázat. A  tiirgyas  és alanyi ragozás használata  
Tablica  4  - Upotreba objekatske  i  subjekatske konjugacije 

Table  4  -  The  use of the objective and subjective conjugation  

H I B A T I P U S O K  
az el ő forduló hibák gyakorisága 

frekvencija grelaka 
T I P O V I G R E Š A Ç  A  frequency of errors 

TYPES OF ERRORS  
I II III IV V VI 

3.1.1.  Beigrád  szépen fogadott  Arniserongot, Aldrint . . .  O O O O 6 5 

3.1.2.  Armstrongot, Aldrint . . .  Belgrád szépen fogadott. O O 1 O 1 O 

3.2.0. Mondott a véleményét. O O O O 4 I 

3.3.1. Látunk az  Apotlo-11-et. O O O O 21 18 
3.3.2.  Meglátunk  az  Apollo-11-et. O O O O 3 O 
3.3.3. Az  Apollo- 1 1 -et  látunk. O O O O 4 O 

4.1.1. Péter magyarázza valamit. O O O O 2 2 
4.1.2. Péter valamit magyarázza. O O O O 1 O 

4.1.3. Valamit magyarázza Péter. O O O O 1 O 

4.2.1. Megmutatta egy (v. valamilyen) levelet. O O O 2 12 12 
4.2.2. Valamilyen levelet mutatta. O O O O 5 O 
4.3.0. A tanulók nem szeretik kapni rossz jegyeket. O O O O 5 O 

A negyedik táblázatunkból kit űnik, hogy az alanyi és tárgyas ragozás he-
lyes használatában az elkövetett hibák száma elenyész ő  a magyar ajkú tanulók-
nál. Ez a nyelvi kategória csak a magyar nyelvnek mint nem anyanyelvnek az 
elsajátításában problematikus. 
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CSOPORTOK  
GRIJPE 
GROUPS 

II 	III 	IV 	V 	VI  

oL 

A szerbhorvát anyanyelv ű  tanulók a tárgyas ragozásban több hibát véte-
nek, mint az alanyi ragozásban. (63  :38).  A tárgyas ragozásnál a legkevesebb 
hiba a birtokos személyragos tárgy esetében fordul el ő. A birtokos személyrag 
határozottságra utaló funkcióját jobban érzik a szerbhorvát anyanyelv űek, mint 
a határozott nével ővel vagy tulajdonnévvel kifejezett határozottságot. 

Vizsgálatunk eredményei arra utalnak, hogy mind a magyar mind a szerb-
horvát kérdezettek számára a határozott és határozatlan nével ő  helyes haszná-
lata nagyobb problémát okoz, mint az alanyi é5 tárgyas igeragozás helyes al-
kalmazása. (Lásd: a 2. ábrát.) 

2.ábra -  A nével ő  és az igeragozás használatának megoldása negatív értékekben 
kifejezve 

Slika 2 - Rezultati upotrebe člana i konjugacije izrdeni negativnim vrednostima 
Figure 2 - Results of the use oj the article and conjugation in negative values 
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A grafikonon látható negatív eredményt kifejez ő  vonalak szembeötlően 
mutatják a vizsgált nyelvi kategória használatában az  anyanyelv  és nem anya-
nyelv ismeretfokának korrelációját. A magyar nyelv használatában az I. cso-
porttól a VI. csoportig a hibák számának gyakorisága növekv ő  tendenciájú. 

A magyar ajkú csoportok ábrán látható  Li  területét összevetve a szerb-
horvát ajkúak L2 területével azt látjuk, hogy a nével ő  használatát kifejez ő  
görbe már az  Li  mezőben negatív tendenciájú, míg az igeragozást kifejez ő  
görbe csak az L2 mez őben. Ebből arra következtethetünk, hogy a nével ő  he-
lyes használata a magyar anyanyelv űeknél is probléma, a szerbhorvát anya-
nyelvűeknél pedig az alanyi é5 tárgyas ragozás is. 

Az egyes csoportok pozitív eredményének százalékarányát  összevetve  a 
következő  összefüggéseket kaptuk: 

1) L1 csoportok 
A legkisebb különbség az I. és a III. csoport eredménye között van 

(I. 94 )/o, III. 93% ). 
Valamivel nagyobb az eltérés az I. és a II. csoport (I.  94°Io,  II. 92% ), 

valamint a III. és a IV. csoport között (III.  93°Io,  IV. 91°/e ). 
A csoportok közötti különbség százalékának növekedése a nem anyanyelv ű  

tannyelv é5 környezet hatását mutatja. A környezet 1 0 '0 -kal  befolyásolta ne-
gatív értelemben az eredményt, a tannyelv viszont  2%-kal  éreztette hatását. 

2) L2 csoportok 
A nem anyanyelv ismeretében jelent ős szerepe van a 'környezetnek és a 

fakultatív nyelvtanításnak. Az V. és a VI. csoport eredményei közti különbség 
jóval nagyobb, mint az La csoportok közötti (V. 77 % , VI.  64°Io).  
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REZIME 

PRILOG KONTRASTIVNOJ ANALIZI KATEGORIJE ODREDENOSTI  I  
NEODREDENOSTI  U  MADARSKOM  I  SRPSKOHRVATSKOM JEZIKU 

Gramatička kategorija odre đenosti  i  neodre đenosti je  u  većoj  meri  izražena  u  
mađarskom nego  u  srpskohrvatskom jezi čkom sistemu. lako  u  pronominalnom sistemu 
oba jezika ova kategorija dolazi do izražaja, upotreba člana  i  dvojaki konjugacioni 
sistem, tj. subjekatska  i  objekatska konjugacija,  s  obzirom  na  određenost ili neodređe-
nost objekta, nepoznati su  u  srpskohrvatskoj graniatici. 

Da bismo ovaj problem osvetlili sa ta čke giedilta jezičke interferencije, izabrali 
smo  397  učenika srednjih Ikola za svoje ispitanike. Oni su podeljeni  u  šest grupa 
prema kriterijumima prikazanim  na  tablici  1.  Njikov zadatak je  bio  da prevedu  12  
prostih re čenica (vidi:  u  uvodnom delu teksta) sa srpskohrvatskog  na  mađarski.  

Na  osnovu podataka, koje smo prikazali  na  tablicama  i grafikonima,  dolli smo 
do sledeć ih zaključaka:  

1)  Upotreba Člana predstavlja poteiko ću kako za učenike mađarskog maternjeg  
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jezika tako  i  za učenike srpskohrvatskog maternjeg jezika, iako  u  znatno manjoj  
meri  za prve. (Siika  2.) 

Obeležavanje neodređenosti neodredenim Članom  bio  je najteži zadatak  i  za 
ispitanike mađarskog maternjeg jezika  i  za ispitanike srpskohrvatskog maternjeg jezika. 
(Siika  1.) 

Prilikom upotrebe odredenog Člana učenici srpskohrvatskog maternjeg jezika 
pokazali su najbolje rezultate  u  slučaju kada odredeni Član  ima  generičku funkciju. 
(Tablica  2,  zadatak  1.1.) 

Upotreba objekatske  I  subjekatske konjugacije predstavlja problem sarno za 
ispitanike kojima ma đarski nije maternji jezik. (Siika  2.) 

UČenici srpskohrvatskog maternjeg jezika vie su grei1i  u  primeni objekatske 
konjugacije nego subjekatske. (Tablica  4.) 

Maternji jezik je imao najviše uticaja  na  postignute rezultate. (Tablica  1,  
Siika  2.) 

Jezik sredine je relevantan samo onda kada je  u  pitanju grupa čiji maternji 
jezik nije mađarski. (Siika  1,  grupe  V i VI). 

Uticaj nastavnog jezika  se  najjasnije - odražava  u  konvencionalnoj upotrebi 
odredenog Čłana (Tablica  2,  zadaci  1.3. I 14.  Uporedi grupe  I i III , sa grupatna  
II i  lv!) 

SUMMARY 

CONTRIBUTION TO  THE  HUNGARIAN—SERBOCROATION 
CONTRASTIVE ANALYSIS OF DEFINITENESS 

AND .INDEFINITENESS  

The  grammatical category of definiteness and indefiniteness  Is  of greater rele-
vance in the Hungarian than in the Serbocrotation langu,age system. Though in both 
Ianguages the pronominal system  is  marked by this category, the use of the articie 
and the twofold conjugational system involving the definite or indefinite object are 
unknown in Serbocroation grammar. 

In order to shed some  more  light on this contrastive problem frôm the interfe-
rencial point of view, we have chosen  397  secondary school pupiis for our informants 
Divided in to  6  groups - according to th ę  criteria shown in Table  1  - they  had  to 
transiate  12  simpie sentences from Serbocroation into Hungarian. 

Relying upon data in tables and figures above, we have made the foliowing 
conclusions: 	 -  

The  use of the articie causes difficulties to both I-Iúngarian and Serbocroatian 
speakers, althôugh in  a  lesser degree to the former than to the latter. (Figure  2.) 

The  use of the objective and subjective conjugation  is -only the problem »of  
non-native- Hungarian speakers. (Figure  2.) 

Both for Hungarian and Serbocróatian speákers- indefiniteness marked by th 
indefinite articie  has  been the  most  difficult task. (Figure  1.) 

As to the use of the definite articie by Serbocroatian speakers,- the best results 
have been obtained in its generic function. (Table  2,  item  1.1.) 

Serbocroatian speakers have committed  more  errors in the use of the objective 
conjugation than in the subjective one. (Table  4.) 

The  mother tongue  has had  the greatest effect on th ę  obtained results. (Table  
1,  Figure  2.) 

The  language of the environment  has , bęen relevant orsjy in the case of ńon-
native speakers. (Figurel, group  V  and  1V) 

The  influence of the school language  has  been  most  obvlöus in the conventional 
use of the definite articie (Table  2,  items  1.3.  and  1.4.  Compare groups  I  and  III  with  
II  and lv!)  
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Körmöci Erzsébet—Szabó Jolán 

HALOTTI SZOKÁSOK  ZENTÁN  
(részletek) 

A túlvilági élet reménye minden népnél különös szokásokkal és hiedelmek-
kel veszi körül a halált. Ezeket a szokásokat és hiedelmeket részben a félelem, 
részben pedig a kegyelet  teremtette  meg. A halottas szokásokkal, a különleges 
hiedelmekkel, haláljóslásokkal  Zentán (Zenta  környékén) is találkozunk és mind-
máig fennmaradtak olyan cselekvések is, melyeknek célja elriasztani,  távoltar -
tani a halált. 

HALÁLJÓSLÁS 

A családbeliek, távolabbi hozzátartozók, közeli ismer ősök halálának sok 
előjele van; vannak tiltott és megszabott cselekvések, melyek elkövetése vagy 
cl nem követése a hozzátartozók, ismer ősök halálát okozná. 

Ha a halott arca elváltozik, abból különféle következtetések vonhatók le. 
Ha fiatal, „szép" a halott arca, akkor fiatal követi, ha Öreg, megesett, akkor 
öreg megy utána. 

Ha azt álmodjuk, hogy kiesett a fogunk, halott lesz a háznál. Ha fájt, 
közeli hozzátartozónk hal meg, ha nem fájt, távoli. 

Piros virágokkal sem jó álmodni, halált jelent, ha sok a virág, közeli hoz-
zátartozónkat veszítjük cl. 

Ha a kisgyermek nagyon életrevaló, okos, arról megjósolják, hogy nem 
neveli fel az édesanyja. 

A halottat nem szabad kutyának vagy macskának átugornia, mert vissza-
jön valakiért, ezért, ha haldokló van a háznál, kizavarják a szobából az álla-
tokat. 

Ha faluban (a városban) este megjelenik egy egyszem ű  kutya (,‚isten ku-
tyája"), nem szabad bántani, mert aki bántja, menten a halál fia lesz. Gyufát 
kell gyújtani, azzal elriaszthatjuk. 

Ha a lakodalmas menet halottas kocsival találkozik, a v őlegény vagy a 
menyasszony meghal. Hogy a halál ne lássa meg őket, gyorsan letakarják mind-
kettőjüket, amíg a menet elvonul. 

A hosszadalmas kutyavonítás is halált jelent. 
Ha a kutya gödröt kapar, halott lesz a háznál. 
A  lucapogácsba  tollat szórnak, akié elég, az meghal. 
Ha az égen egy csillag leszalad, meghal valaki. 
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Ha tizenhárman ülnek az asztalnál, akkor a társaságból egy hamarosan 
meghal. 

A halott elhunyása után néhány napig nem szabad meszelni, mert „kime-
szelnek" valakit a házból, de 7-8 napon belül ajánlatos kimosni és kimeszelni, 
mert különben a halott visszajön, nem pihen. 

A halottas háznál nem szabad a szemetet kivinni, mert „kisöpörnek" va-
lakit, csak a koporsó alá húzni, s temetéskor a halálkocsi után dobni. 

Söprögetéskor nem jó a szemetet a küszöbön átsöpörni, mert „kisöpörjük" 
legkedvesebb hozzátartozónkat. 

A halottnál nem szabad tükörbe nézni, mert a halott eljön értünk. A tükröt 
ezért fekete anyaggal kell letakarni. 

A halott sírjáról nem szabad semmit elvinni, mert a halott lelke eljön érte, 
és nyugtalanít bennünket. 

A baglyot el kell zavarni a ház el ől, mert valakinek a halálát jelzi. 
Ha az ajtó magától kinyílik valaki után, az illet ő  meghal. 
Ha a tükör magától Leesik, az ablaküveg váratlanul magától megreped, a 

váza kettétörik, szokatlan csattanás hallatszik a szobában, az ajtó kivágódik, 
halott lesz a háznál. 

A  HALDÖKLÁS ÉS  A HALÁL 

Ha a beteg állapota válságosra fordul, szenteltvízr ől, szentelt gyertyáról 
gondoskodnak, valaki elszalad a papért, aki feladja az utolsó kenetet. Ezalatt 
az asztalt fehér  teri'tăvel  takarják le, a gyertyát meggyújtják, keresztet helyez-
nek az asztal közepére, valamint egy kis pohárba szentelt vizet, egy tányérkába 
sót és egy kis vattát. 

Ha a halott nehezen halódik a tyúktollas párnán, kicserélik lúdtollassal,  
így  könnyebben meghal. 

Ha a haláltusa hosszú, „megkerítik" a haldoklót a szentelt gyertyával, a 
Füstjét ráfújják, és közben szentelt vízzel hintik. Állandóan imádkozzák a „fáj-
dalmas olvasót". Ha a rossz lelket nem sikerül így el űzni, akkor a „halódót"  
leveszik  a földre; van amikor Ő  maga „kéredzkedik" le, mert Ott könnyebben 
meghal. Néha kinyitják az ablakot' is, hogy a lelke elszállhasson. Egyesek Fehér 
lepedőt borítanak a haldoklóra, hogy ne lássa a hozzátartozóit, így nem olyan  
n,ehéz  neki a válás. 

A haldoklót nem szabad sajnálni, mert akkor tovább halódik, hangosan 
sem szabad sírni, mert visszasírjuk. 

Igyekeznek megfigyelni az utolsó rendelkezéseit, mert a közhit szerint, ha 
később nem teljesítik az utolsó kívánságát, nem hagy majd nyugtot a házbeliek-
nek, folyton hazajár. 

Ha a halál bekövetkezik, azonnal megállítják az órát, letakarják a tükröt, 
egy tiszta fehér zsebkendővel lefogják a halott szemét (régebben krajcárral 
fogták le). A  zsebkendőt  vagy a pénzt a halott zsebébe teszik, egyes helyeken 
ä koldusnak adják. Ezután következik a halott lemosása. Ezt rendszerint az 
énekes asszony (a sirató asszony) végzi. A lemosás szappannal és langyos vízzel 
történik. A  halottmosó  vizet a bodzafa tövébe, kert sarkába, fal tövébe a csur-
gásba öntik. Néhol még arra is ügyelnek, hogy naplemente irányába öntsék. 
A hiedelem szerint, ha kelet felé öntik, a halott is „felkel". 

105  



A szappant, amivel a halottat mosták, elajándékozzák a koldusnak, néhol 
azonban feldugják az eresz alá, vagy a padláson a gerendára teszik és gyógyító 
eszközül használják. Ha a  kisgyermeknek  szúrása van, ezt kötik rá. Ett ől el-
múlik a szúrás. A lemosás után viaszt  csöppentenek  a halott csuklójára, hogy 
megbizonyosodjanak arról, valóban meghalt-e, nem tetszhalott-e. Ha a viasz 
nyomán megpirosodik, akkor még él, ha nem pirosodik meg, akkor már nem él, 
tehát le lehet tenni a földre. A földre fehér leped őt terítenek, és ráfektetik a 
halottat; mások a kukoricahordáskor használt deszkákra helyezik, lábával az 
ajtó felé. Állát felkötik, térdeit összekötik, lábát kinyújtják, hogy úgy mere-
vedjen meg. A letevés előtt természetesen felöltöztetik, a férfit megborotválják. 
A fiatalt é5 a kisgyermeket nem teszik le a földre, hanem az asztalra. 

A HALOTT  Ľ LTCZTETÉSE  

Az idősebbek rendszerint el őre elkészítik a ruhákat, melyekben eltemetik 
őket. A legtöbb helyen a menyasszonyi ruhát őrizgetik e célra, (az id ősebbek 
annak idején rózsás kötényben és ruhában esküdtek). Fejükön a  jegykndőjük.  
A fiatalabbak fejét fehér kend ővel kötik be, ha a halott n ő  nem volt férjnél, 
menyasszonyi koszorú kerül a fejére. (Err ől részletesebben a halott lakodalma 
című  részben lesz szó.) Ha a  jegykeńdő  nincs meg, akkor az id ősebb személy 
Fejét fekete kend ővel kötik be. Harisnyát és cip őt húznak a halott lábára. Fel-
sőhegyen külön erre a célra varrott fekete posztócip őt húznak a halott lábára 
é5 fehér harisnyát.  Zentán  régebben fehér papírcip őt varrtak, hogy a másvilágon 
gyorsabban haladjon. Papucsot nem szívesen húznak a halott lábára, mert az 
leesik a lábáról, vagy a sarkába lépnek, ha megy a búcsúra, ugyanis hiszik, 
hogy a túlvilágon folytatódik az élet. A halott kötényét, harisnyáját, stb. meg 
kell kötni, ellenkez ő  esetben visszatér majd, és panaszkodik a hozzátartozóknak, 
hogy lemarad a búcsúról, mert a harisnyáját kell igazgatnia. 

Amíg az  énekesasszony  (vagy idősebb szomszédasszony) elkészíti a halottat 
a „nagy útra", a hozzátartozók a  hivtalos  dolgokat intézik, bejelentik az orvos-
nál, a „halottkém"-nél, megrendelik a koporsót, a koszorúkat, megbeszélik a 
temetést. Tudatják a kántorral a búcsúztatáshoz szükséges adatokat. Nagyon 
körültekintőnek kell lennie annak, aki a megbeszéléseket végzi, mert ha valaki 
kimarad a búcsúztatásból, nagy harag származik bel őle. 

A  KOPORSÓBATÉTEL,  A KOPORSÓBA TETT TÁRGYAK ÉS 
A VIRRASZTÁS 

Ha a koporsó megérkezik, következik a halott felravatalozása. A kopor-
sóba általában forgácsot tesznek, de vannak, akik a halott feje és dereka alá is 
lúdtollas párnát helyeznek: „ne törje szegényt". A halott két kezét a mellén 
összefogják, olvasót é5 imakönyvet adnak a kezébe és egy vasalt,  összehajtoga-
tott  zsebkendőt. A férfiak fejére nem teszik fel a kalapot, hanem a feje mellé 
helyezik, s a koporsó leszögezésekor a hóna alá gy űrik. A halott mellé külön-
féle tárgyakat helyeznek a koporsóba: kedvenc tárgyait, kisgyermeknél játékait, 
időseknél a pipát, szemüveget, botját, megtömik zsebeit dohánnyal, „hogy le-
gyen az útra elegend ő", a belső  zsebbe egy kis üveg pálinkát dugnak, de csak 
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ha szerette. Egy adatközl ő  szerint sonkát is tesznek a koporsóba, s őt néhol ke-
nyeret is. Tehát a halottnak testi-lelki szükségletér ől gondoskodnak, mert ezek 
nélkül lehetetlen a túlvilágon való boldogulása. 

A ruhákat, melyekkel a halott állát felkötötték, s amelyekkel mosták, tö-
rölték, a koporsóba helyezik és őrzik, ugyanis ezeket nagyon értékelik Mágikus 
erőt tulajdonítanak ezeknek, s ha a siratóasszony nem ügyel elégé, kilopják a 
koporsóból, márpedig ez a halott megrövidítését jelenti; ez mind az övé, nem 
szabad tőle elvenni. 

Kanász Franci felsőhegyi  éniekesasszony  elmondta, hogy nagyon sokszor 
könyörögnek neki, lopja el azt a ruhát, mellyel a halott állát kötötték fel. 
Nem akarta elmondani, hogy miért, csak annyit jegyzett meg, hogy legtöbbször 
lányos anyák kérik tőle, fűt-fát ígérve érte. 

Általában elterjedt hiedelem, hogy a halott koporsójából kilopott tárgyak 
(fésű , szappan, ruhadarab) nagyon jó gyógyító eszközök a részegség ellen. 
Kecskés Ilka szerint, ha a részeges férfi pálinkájába áztatják, leszokik az ivás-
ról. Sokszor elegend ő  csak megérinteni a részeges férj száját azzal a ruhával, 
mellyel a halottat törölték. Nagyon becses az a kötél is, melyre valaki felakasz-
totta magát. Ezt rendszerint  feldarabolfák,  és ereklyeként őrzik. Nem fogja a 
törvény, aki ezt magánál hordja. 

Amikor a halottat  felravatalazták,  az  énekesasszony  a következő  éneket 
énekli: 

„Készen van a  nyughel, melre  régen  várta'l,  
Szenvedéseidben,  melre  régen  vágytál,  
Készen a koporsó,  nyughelet ád  néked, 
Itt ért véget minden földi szenvedésed. 
Fájdalmak nyilai a testedre szálltak, 
Életed napjai  keserukké  váltak. 
Most kitárta kezét az égnek orvosa, 
És szenvedésedet már meggyógyította. 
Hozzátartozói ne  sirjatok  érte, 
Eresszétek békén csendes  nyughelére,  
Ha egyszer föl tudna még rebegni nyelve, 
Gyarló életéről csak panaszt emelne."  

(Vas Julis zentai énekesasszony  közlése) 

Az  énekesasszony  állandóan a halottal van, külön asztalt helyeznek el a 
számára, melyre fehér abroszt terítenek, feszületet tesznek rá és egy gyertyát. 
A halottat régebben nem hagyták magára, egész éjjel virrasztották, újabban 
csak 10-11 óráig virrasztják, akkor letakarják, a gyertyákat egy kivételével 
eloltják, a halottra rázárják az ajtót, mert hiszik, hogy az els ő  éjjel mindig 
hazajön. Sokszor err ől meg is akarnak gy őződni. Lisztet helyeznek az asztalra, 
vagy pernyét hintenek a földre, és reggel meglátszik a halott Ujja helye vagy 
a lábnyoma. De ha a tév ő  esik le a kemencéről, az is annak a jele, hogy ha- 
zajött a lélek. Mielőtt lefeküdnének, kereszt alakú nyílást vágnak a szemfed őn. 

A halottas ház ablakába Fels őhegyen még ma is gyertyát helyeznek, Zen- 
tán már nem szokás, hiszen a kapura szegezett gyász jelzi már, hogy halott 
van a háznál. A virrasztóba nem hívnak senkit, a szomszédok, rokonok, isme- 
rősök é5 a halott tisztel ői hívás nélkül jönnek össze. Bejövet keresztet vetnek, 
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néhol le is térdelnek, megcsókolják a ravatal el őtt elhelyezett feszületet, és 
szentelt vízzel meghintik a halottat, rendszerint kereszt alakot írva le. Meg-
nézik a halottat, s miután megállapítják, hogy „milyen szép", vagy „de meg-
öregedett", sopánkodnak: „Kár volt még érte", ha kicsiny a halott: „Jót tett 
vele az isten"! Ezután a hozzátartozókat vigasztalják, kik ilyenkor jajszóval, 
hangosan sírnak. A ravatal körül székeket helyeznek el. A virrasztás alatt ál-
landóan imádkoznak, énekelnek, esetleg a halottal kapcsolatos élményeiket me-
sélik, vagy az elhunyt betegségét, halálát. Közben kézr ől-kézre jár a pálinkás 
üveg. Poharat nem adnak, mindenki az üvegb ől iszik, majd „pusztakaláccsal" 
kínálják az ëgybegyűlteket. A pálinkát és a kalácsot nem illik visszautasítani, 
legalább egy kortyot, egy falatot el kell fogadni a halott lelkéért. 

Az énekesasszony el őimádkozik és énekel. Ha az éneket a többiek is is-
merik, vele énekelnek. Van néhány ének, melyet különösképpen szeretnek a 
zentaiak és a felsőhegyiek, s így ezeket csaknem minden halottnál el kell éne-
kelnie az énekes asszonynak. Ilyen kedvelt virrasztó énekek az alábbiak. 

1 

Van egy gyönyöru' kert, gyémánt az ajtaja, 
Égi rózsát terem, soha sincs bezárva, 
Nincs ajtaján lakat, könnyen beléphetsz, 
Tiszta a szíved, te is rózsa lehetsz. 

II 

Drága kövekkel van az körülkerítve, 
Aranykönnycsepp ragyog minden szegletében, 
Közepén tündöklik Mária trónusa, 
Melben  ragyogva ül a Kert királnéja. 

III 

A ragyogó kertben háromszmnií rózsa, 
Öt fehér, öt piros, meg arany sárga, 
Nem hervasztja azt el a forró napsugár, 
Mindegyik rózsának illata égben jár. 

(Vas Julis néni közlése alapján.) 

A HÁROM ÁRVA 

Oh, mennyország fényl ő, tündöklő  csillaga, 
Hallgasd meg, mint könyörög az özvegy és árva. 
Mert aki szánja, hogyha sír az árva, 
Oh,  szuez  anyám, mi van a számunkra megírva. 
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II 

Eredj fiam, hisz vannak gazdag rokonaink, 
Mondd el, hogy éheznek, kisebb testvéreid. 
Hogy e'n beteg vagyok, arról is sżóljatok, 
Hátha megesik a szíve rajtatok. 

III 

Megy az árva reszketve, sohsem tett még ilyet, 
Hogyne indítana meg bármilyen k őszi'vet, 
Két kisebb testvére, ott megyen mellette, 
Mindhárom árvának tele van könnyel a szeme. 

IV 

A három árva odaér a gazdag rokon elé, 
Oh, adjál kenyeret, mert meghatnak éhen. 
Két kisebb testvérim már nem birnak menni, 
Édesanyánk beteg, nem bir már fölkelni. 

V 

A dúsgazdag rokon mikor meglátta őket, 
Iszonyú haraggal zavarta el őket. 
Nem adok kenyeret, menjetek el innen, 
A k őszív ű  ember elzavarta őket. 

VI 

Egy utca szegletnél a legkisebb gyermek 
Zokogva Igy kiált fel: „Én tovább nem megyek. 
Nem megyek, nem tudok, már tovább nem birok, 
Jó emberek egy falat kenyeret adjatok"! 

VII 

Nincsen aki meghallja az árva panaszát, 
Így érik az árvák a Szomorú tanyát, 
A szomorú tanyát, a nagybeteg anyát, 
Aki már meg sem értheti gyermeke panaszát. 
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VIII 

Alkony borult a tájra, sötét lett az éjjel, 
A szomorú kis házba világ nem özönlött be. 
Oh,  mely mit Látni ott, négy halovány halott, 
Három árva anyjával egy ágyban nyugodott.  

Ix  

Mosolyog az ajka, mert a kegyes Sz űz anya 
Megkönyörült rajta. 
A bús éjszakában leszállott hozzájuk, 
Lelküket felvitte a fényes  mennyországba.  

(Kanász Franci, fels őhegyi énekesasszony közlése.) 

Oh, jaj milyen gyász gyülekezet ez, 
Sírás és zokogás tölti ház belsejit. 
Itt fekszik egy kimúlt Szegény özvegy anya, 
Ki az úr Jézusnak szolgálója vala. 

II 

Oh, hol  vattok  árvák, oh ide  jőjjetek,  
Nektek keser űség járástok,  keléstek,  
Oh, mert az árváknak e földön élete, 
Bajjal, keservekkel vagyon mindig tele. 

III 

Nézzétek az anyát, aki itten fekszik, 
A Jézus Krisztusnak nevében itt nyugszik. 
Ez is sok baj között itt e bús földön élt, 
Sok szomorúságot szenvedve istené.  

lv  

Özvegyek és árvák keserves éltetek, 
Mert keserű  minden falt kenyeretek, 
Neki is ürömmel összekevertetett, 
De már mennyországban megédesíttetett. 
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Tegnap volt ajkamon. utoljára a hang. 
Ma már lelkeme'rt szól a gyászos harang. 
Még tegnap itt voltam köztetek, 
Most a koporsó rejt el tőletek. 

II 

Olanná  lettem, mint megszedett sz őlő , 
Amel fölött sír az őszi szell ő . 
El kellett válnom az élett ől, 
Értem siránkozó kedveseimt ől. 

III 

De az Úr szólított a bús válásra, 
Jézusom hívott, hogy menjek hozzája. 
Hogy az itt hagyott földi életért, 
Kezeivel adjon mennyei bért. 

(Vas Julis  közlései) 

ESTI ÉNEK  

Ime  lemegy a fényes nap, 
Fölkel-e még nekem holnap? 
Számadásom nem egész, 
Nem vagyok még az útra kész. 

11 

Hová leszek, ha meghalok, 
Ha bűneimmel sírba szállok. 
Mi lesz velem, ha a halál, 
Halálos vétekben talál? 

III 

Halál után nincs alkalom, 
Bűneimet megsiratnom, 
Sírok, de nem lesz irgalom, 
Ha betakar a sírhalom. 
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Iv  

Bocsánatot ott nem kapok, 
Bármennyi könnyet hullajtok, 
Halál a vég enyészetem  
M:'g  le nem jár az életem. 

V 

Rettegek halni véletlen, 
Elindulni készületlen, 
Készülök édes istenem, 
Míg le nem jár az életem. 

(Vas Julis közlése) 
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KISEBB  KtZLEMÉNYEK 



Bosnyák István 

REFLEXIÓK SINKÓ ERVIN 
IRODALMI 
HAGYATÉKÁROL -  
ÉS EGY INDÍTVÁNY 

 

Fél évszázados irodalmunk vissza-visszatér ő , s nem is olyan alaptalan sirá-
mának közismert tárgya a szellemi hagyománytalanság, vagy legalábbis a nem-
Folyamatos, kontinuitásában meg-megbicsakló hagyomány: a Bácsmegyei Napló 
Literátor-körét ől és Szentelekyt ől a Syrnposion-nemzedékig irodalmi tartomá-
nyunkban számos variációban szólt és 'szól a hagyománytalanság reális vagy 
kevésbé reális tudata. Külön tanulmányt érdemelne azonban annak a kimuta-
ása, hogy mit tett, illetve mit nem tett ez az irodalom az annyira - és leg-
többször joggal - hiányolt hagyomány megteremtése, illetve a kisarjadó ha-
yomány-csírák továbbápolása érdekében. Egy ilyen vizsgálódás nyilván azt 

mutatná ki, hogy irodalmunk legtöbbször rossz sáfára volt saját hagyományá-
iak, mert amikor nem is viszonyult közömbösen az örökséghez, paradox módon 
tnég akkor is a gyökértelenség „továbbápolásán" munkálkodott, ti. az  elerótle-
riedett, anachronisztikussá vált hagyomány foszlányaiba kapaszkodott makacsul: 
t harmincas években nem a húszas évek avantgarde-ista örökségéhez nyúlt 
vissza, hanem a couleur locale meghonosításával bajlódott, s tette ezt még akkor 
:‚ amikor nálunk is gyökeret akart ereszteni a sokkal id őszerűbb szociális iro-
lalom, a felszabadulás után pedig a régi, talaját vesztett Híd-mozgalom mes-
terséges továbbéltetésén fáradozott stb. 

 

Ma tanúi vagyunk annak, hogy felszabadulás utáni irodalmunk é5 szellemi 
letünk legmarkánsabb alkotóegyéniségének, Sinkó Ervinnek az életm űvével bá-
iunk „vajdaságiasan" ésszer űtlenül. Három év múlt el halála óta, s Tartomá-
yunk kultúrpolitikai tényez őinek még mindig az a legfőbb gondja, mit kezd-
enek Sinkó apatini szülőházával, hogyan állítsanak neki emléket a prigrevicai 
önyvtárban, hogyan járuljon hozzá a Tartomány a Sinkó-alapítványhoz stb. 
zzal azonban, hogy mi lesz Sinkó irodalmi hagyatékával, intézményesen még 
indeddig nem foglalkoztunk, holott Sinkó szellemi hagyatéka legszerényebben 

zólva is sokat jelenthetne ennek a tartománynak. Ami a sinkói örökség fel- 
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tárása és továbbéltetése érdekében eddig történt, az kényszer ű-kelletlen meg-
rekedt a puszta kezdeményezésnél: az Uj Symposion Sinkó-munkaévét és ki-
adótervét a tartományi kultúralap egy dinárrai sem volt hajlandó támogatni 
s így az akció nem is érhette el a célját. S az inadekvát viszonyulásról tanús-
kodik az is, hogy a Fórum Könyvkiadó tavaly nem adta ki az egyetlen, ki-
adásra szánt Sinkó-művet sem, mert az újraválogatott kispróza-kötetb ől a ma-
gyarországi partner a tervezett példányoknak csak a felét vette volna át, s így 
a vállalkozás Kiadónknak nem lett volna - rentábilis... 

A Tartomány hozzájárul ugyan anyagilag egy Sinkó-monográfia elkészí-
téséhez a Hungarológiai Intézetben, azonban e szerény segítség arra is alig elég 
hogy megismerkedjünk a - mondhatni - Európa-szerte szétszórt SinRó-ha-
gyatékkai. Arra viszont mindeddig nem adódott mód, hogy az örökséget repro-
ciukáljuk és Ujvidékre hozzuk, egy Sinkó-sorozat kiadásáról pedig még szó seir, 
esett, holott az lenne a legfontosabb. Mert nemcsak egy, de egy tucat monog-
ráfia sem tudja pótolni a szétszórt, nagyrészt folyóiratokban és lapokban po-
rosodó, másrészt pedig a zágrábi JAZU Irodalom- és Színháztörténeti Intéze-
tében rendezésre váló életm ű  kötetekben való prezentálását és köztudatbi 
dobását. 

3. 

Ami Sinkó Ervin életm űvéből élete folyamán könyvbe került, az csal 
szerény hányada az egésznek, s irodalmunknak, illetve könyvkiadásunk egykor. 
felelőseinek aligha válik dicsőségére, hogy a kötetben megjelentetett életm ű -
töredék nagyobb része sem magyarul jelent meg el őször, vagy egyáltalán, ha-
nem horvátul: 1949-ben Sinkónak már volt horvátnyelv ű  esszékötete (Knji. 
ževne studije), 1950-ben pedig prózakötete is (Pripovijetke), els ő  magyarnyelvi. 
esszékötete viszont csak 15 évvel, elsó magyarnyeiv ű  prózakötete pedig 13 évve 
később látott napvilágot, s a Tizennégy nap, az Egy regény regénye, A vasút 
a Kísértet járja be Európát is késett (1-6 évet), nem is beszélve arról, hogy 
Sinkó egyes horvátnyelvű  kiadványait mind a mai napig nem követte meg-
felelő  magyarnyelvű  kiadvány (Spomenici falizma, 1946; Knjiăevne studije 
1949; Aronova ijubav, 1951; Cudesni izletnik, 1955; Falanga antikrista, 1957 
Sudbonosna pisma 1-11, 1960). Az, hogy Sinkó Zágrábban élt 1959-ig, s hogy 
könyvkiadásunk anyagilag sokáig rosszul állt a felszabadulás után, természet. 
szerűleg nem jelenthet teljes és meggy őző  alibit. 

Ha mindehhez hozzágondoljuk, hogy Sinkó életm űvének néhány doku 
mentuma a régi kiadás miatt (Éjszakák é5 hajnalok, 1916; A fájdalmas Isten 
1923), nagyqbb része pedig a folyóirat- és újságközlés miatt volt hozzáférhe-
tetlen amúgy sem túl népes irodalmi közönségünk számára, akkor érthet ő  lesz 
hogy szellemi köztudatunkban miért egzisztált Sinkó már az életében is csonkár 
és ködösen, s hogy miért fog életm űve - ha továbbra is ilyen értetlenül bánunl 
vele - egyre inkább megcsonkítva és elködösítve derengeni újabb, egyre népe. 
sebb irodalmi közönségünk, az új nemzedékek tudatában. Ilyen viszonyulás mel 
lett naiv ábránd lenne azt várni, hogy a sinkói örökség majd csakugyan örök 
ségévé, ténylegesen ható, produktív tényez őjévé válik irodalmunknak, szellem 
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életünknek. Sinkó életm űve, természetszerűleg, csak akkor képviselhet számunkra 
többet a puszta „irodalomtörténetnél", ha sürg ősen, nem várva a spontán mumi-
fikálódására, hozzálátunk megtisztításához és felfedéséhez. Ennek legcélszer űbb 
módja Viszont egy VÁLOGATOTT-MŰVEK-sorozat elindítása. 

4. 

Sinkó  életműve minőségileg kiegyensúlyozatlan, salakos: nála a mennyiségi 
produkció sokszor nem hozott magával min őségi eredményt is, tehát azon al-
kotók közé tartozik, akiknél a kevesebb sokszor - többet jelent. Ezért t űnik 
célszerűnek válogatott, s nem pedig összes műveinek a kiadása. Ez utóbbinál 
Ugyanis fennállna a veszély, hogy az élete jelent ős részét publikum nélkül leélő , 

ezért eleve alkotói tévelygésekre, megtorpanásokra és újrakezdésekre ítélt író 
teljes opusa befedné, eltakarná, elhomályosítaná az életm ű  központi magvát, 
értékes centrumát. Az életm ű  feltárásánál tehát a szelektív szempont lenne az 
elsődleges. 

Magának a válogatásnak pedig szigorúan kronológikusnak kellene lenni, 
hisz Sinkó életművét az ifjúkorban felbukkant s utána ismételten vissza-vissza-
térő  motívumok teszik életművé, monolit egésszé. Művében nincs egyetlen, tény-
legesen releváns motívum sem, mely az egyszeri felt űnés után - évek vagy 
évtizedek múlva - vissza ne térne, új kérdésekkel és új, de végleges soha le 
nem zárt feleletekkel gazdagodva, az els ődleges probléma termékeny variációja-
ként. A Válogatott műveknek tehát minden műfajban nyomon kellene követni 
az életmű  nyughatatlan Polikratész-gyűrűinek a hullámzását, s ez csak krono-
lógiai szerkesztéssel érhet ő  cl. 

A válogatás másik, ugyancsak az életm ű  jellegéből következő  szempontja 
a minél teljesebb tematikai „leépítés" lenne, ami azt jelenti, hogy a Válogatott  
nűvekben  nemcsak a szokásos, legáltalánosabb m űfaji elhatárolást kellene meg-
valósítani (versek—elbeszélések—regények—tanulmányok stb.), hanem egy-egy 
műfajon belül is tovább kellene vinni a tematizálást, az életm ű  belső  tartalmá-
ak megfelelően. Nemcsak a puszta „áttekinthet őség" szempontjából lenne ez 

hasznos, hanem az életm ű  értékeinek adekvát felmutatását is biztosítaná: Sinkó 
alkotásának terjedelemben és min őségben is központi területén, az esszéisztiká-
ban pI. sokkal plasztikusabban domborodnának ki az értékek, ha a válogatás 
temcsak az id őrendi szempontot követné, hanem kombinálná azt a tematikai-
val. Ily módon az önmagukban sokszor jelentéktelennek t űnő  írások is meg-
kapnák igazi jelentőségüket, mert egy szűkebb területen (pl. etikai esszék) egy-
mást gazdagítva, egymásra újabbnál újabb fényt vetve funkcionálnának. 

E kronológiai-tematikai válogatás az életm ű  következő  területeit ölelné fel: 

Versek, 
Novellák és elbeszélések, 
Regények és kisregények, 
Drámák, 

Naplók, 
Politikai publicisztika, 
Esszéisztika,  
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Magyar irodalomtörténet, 
Levelek és önéletrajzi dokumentunok. 

E tárgykörökön belül a következ ő  részletezés tűnik célszerűnek: 

I. VERSEK (1 kötet) 

A költészet Sinkó legkevésbé ismert, de semmiképpen sem a legkevésbé ér' 
tékes alkotóterülete. Irodalmi közvéleményünk a Hídban szórványosan közöl 
versein kívül más Sinkó-verseket nem is ismer, holott a válogatásnak számos - 
és nemcsak mennyiségileg gazdag - forrása lenne: 

a megjelent kötetek: Éjszakák és hajnalok (1916); A fájdalmas Ister 
(1923); Čudesni izletnik (1955); 

versek és versciklusok a Ma, T űz, Testvér, Napkelet, Panorama, Bács. 
megyei Napló és Híd lapjain; 

kéz- é5 gépiratos versek és versciklusok a JAZU-féle hagyatékban: 
- a Sinkó Irma-rendezte négy, önmagában is egy nagy kötetre rúgó vers 

köteg („Vallomások. Sinkó Ervin versei"; versek 1919-b61; 1919-1940 között 
versek; a II. világháború alatt és a. felszabadulás után írt versek), és 

- kéziratos versek Sinkó felszabadulás utáni jegyzetfüzeteiben. 

II. NOVELLÁK ÉS ELBESZÉLÉSEK (1 kötet) 

A mennyiségileg igen gazdag, de min őségileg egyenetlen kispróza-termésb ő  
csak a tipikusan sinkóinak is mondható m űveket kellene átmenteni a kötetbe, ti 
a lírikusi fogantatásúakat, melyeknek a sinkói etika, a sajátságosan humánu 
emberszemlélet az esztétikai tartópillére. Válogatni itt is gazdag forrásból le 
hetne: 

Pripovijetke  (1950); Aegidius útra kelése (1963); 
a Hídban, illetve a zágrábi Forumban megjelent öregkori elbeszélések; 
a két világháború között és a II. világháború idején írt prózai munkál 

a JAZU-hagyatékban. 
A könyv gerincét a következ ő  műveknek kellene képezni:. Els ő  napom Pá 

rizsban, Porte de Vanves, Szerelem, 'A jó feleség, Ez minden, András gazda 
Elemér főhadnagy, Előjáték, A dög, Utolsó beszélgetés. 

III. REGÉNYEK ÉS KISREGÉNYEK (4 kötet) 

1. Kisregények (Aegidius útra kelése; Áron szerelme). Esetleg: Egy törté 
net, melynek még címe sincs (folytatásokban a T űzben, csaknem teljes gépira 

JAZU-hagyatékban). A Nyugatban megjelent „ábrázoló-realista" kisregénye 
ket mindenképpen ki kellene kagyni a kötetb ől. 

2-3. Optimisták. 
4. Tizennégy nap. 
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DRÁMÁK (1 kötet) 

A Tájékoztató  Irodá-s időszakban írt és játszott  dokumćntum-dráiikon  
(Elítéltek, 1953; A szörnyű  szerencse, 1955) kívül 'elsősorban az emigrációban 
Irt s a  JAZU-hagyatékban lev ő  háromfelvonásosok  jönnének számításba (Az 
öcs; Határok; Szabadságon) és esetleg a  Reklame  c.  filmszcenárió,  valamint 
A máglya tövében c.  versesdráma-k ćsérlet  A fájdalmas Isten -ből.  

NAPLÓK (3 kötet) 

1-2. Egy regény regénye  (Sinkó  Még egy utóirat című , a  JAZU-hagya-
tékban levő  utószavával). 

2.  Drvári  napló  (JAZU-hagyaték):  
-  a moszkvai napló folytatása  (Sarajevo,  1940. január 10.  - Drvar,  

1940. augusztus 23.);  
- Sinkó drvári  naplója, és  
- Sinkó  Irma 58 flekkes  drvári  naplója. 

POLITIKAI PUBLICISZTIKA (3 kötet)  

Śinkó  publicisztikája szerves tartozéka, s nem pedig  „írodalmiatlan"  ada-
léka életművének: számára a publicisztika is  '-  mint minden más  ńiűfaj -  a 
líra egyik módozata volt, eszköz, mely kifejezésre juttatta írói alkatának két 
központi meghatározóját,  az  etikumot és a  lirizmust.  Politikai cikkei, tanul-
mányai és esszéi ezért maradnak  időtállók  a témától függetlenül is: a  li'rikusi  
intenzitás, é5 sokszor az esztétikummal  hátáro ś  vagy abba átcsapó etikum éle-
tességet biztosít a negyedszázaddal ezel őtt írt cikkeinek is. Publicisztikájának 
ugyanakkor nyilvánvaló objektív értéke is van: hozzájárult a  deśztalinizációhoz.  

E terjedelemben, tematikában és írói értékekben egyaránt gazdag  hágyaték  
forrásai: 

a  Sinkó  életében megjelent kiadványok  (Spomenici fauizma,  1946; A 
vasút, 1948; Akik nem tudják, mi fán terem a  szęmrem,  1949; Kísértet járja 
be Európát, 1952; A mi második forradalmunk, 1953) 

a  kiadványokból  kimaradt jelentősebb cikkek, tanulmányok, interjúk  
stb.  az  Izvor, Književne novine, Republika, Omladinska rije Č, Dodiri, Mladost, 
Književni Jadran, Narodni list, Naprijed, Studentski list, Vjesnik, Globus,  Cm-
ladina,  Borba,  Narodna armija, Tribina,  NIN,  VUS,  Index, Pártközlöny, Ma-
gyar Szó, 7 Nap, Magyar  Képesújság,  Híd,  Symposion,  Új  Symposion stb. 
hasábjain, valamint a  JAZU-hagyatékban s különféle- kiadványokban  (elĆS-  és 
utószók). 

A 3 kötet anyagát célszer ű  'enne a következ ő  kisebb témakörökre bontani: 
1. Antifasizmus, antimilitarizmus: 
Egy rettenetes könyv margójára,  Ustanăk jevreja  u  varšavskom getu, Spo-

menici fauizma,  Háború tesz..., A béke problémája és a szó méltósága,  Novi  
faktor  svjtetske politike, Pisma streljanih,  Nagy költőnek való téma, Új háború 
előtt,  Rat  i  mir.  
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Harc az IB ellen: 
Akik nem tudják, mi fán terem a szemérem, Kísértet járja be Európát (a 

Jugoszláviára vonatkozó publicisztikai vallomások és az irodalmi tanulmányok 
nélkül), A mi második forradalmunk,  Šta nije socijalizam, ha nije  borba  za 
mir?  Seregtelen vezérek országa,  Vérlázító,  de nem csüggedést kiváltó..., Mi -
rovni valar  u  Varlavi, Lenjinova revolucionarna Moskva - Staljinova impe-
rijalistička,  „S  davolom  se ne  pogadam. . .", Saveznici smrti  i  smrt revolucio-
nara, Fantastična stvarnost, Platon  se  varao.  

Jugoszlávia: 
A Kísértet járja be... Jugoszláviára vonatkozó vallomásai, A vasút, Ki' -

sérlet  a jelen értelmezésére, Pohárköszönt ő  helyett 1957 küszöbén,  Godiinjica,  
Beszélgetés a  politikamentességről,  a kispolgári mentalitásról és egy kis kom-
mentár, O  borbi miii jenja, Apolitičnost je danas vrlo konkretan oblik poli-
tičnosti, LjeviČarstvo  i  konformizam, „Skandal" slobode, Socijalizam  i  soci-
jalistički humanizam...,  Napról napra, A nemzetiségi kisebbség fogalmáról,  
Jednakost siobode, Ljudi  i  pisci, Kultura  i  radost  u  slobodnoj domovini,  A vaj-
dasági magyarság ünnepi játékai  Palicson, Žarište mađarske kulture  u  slobodnoj 
Vojvodini,  A jugoszláviai magyar entellektüel. 

Kultúrpolitika: 
Varijacije  o  odvažnosti jednog kritičara...  és a teljes  Gamulin-vita anyaga,  

Dvije knjige  Petra  Šegedina, Premijera doma će drame...  (S.  Kolar), Osvrt  na  
zadatke Časopisa Izvor, Propaganda protiv kazalilne umjetnosti, Smijeh siobod-
nil ijudi, Nali književnici  o  svome kongresu,  O  problemu temnje saradnje  i  po-
vezivanja nalih kuiturnih  centara...,  Osnovna partijska organizacija DKH...,  
O  problemima mladih umjetnika,  Neki  misli  o  problemima savremenog defini-
sanja kulture...,  O  „subjektivnim" pjesnicima, Hoćemo časopis koji nije „pol-
cansko sanduče",  O  „Borbi za realizam"  R.  Volodine,  interjúk a  Novine niladih, 
Književni Jadran, Dodiri, Vjesnik,  NIN stb. lapjain. 

S.  Történelmi tanulmányok: 
Veliki datum, Narodni blagdan velikih uspomena...,  Na  putu  (M.  Pijade), 

Veličina Dimitrova,  Károlyi Mihály, O Rozi Luxemburg,  Karl Liebknecht  i  
Roza  Luxemburg, Lenin szava. 

VII.  ESSZÉISZTIKA  (7 kötet)  

Sinkó  legértékesebb alkotóterületét magyar nyelven mindeddig csak egy 
mindenes-kötet, a „negyven év terméséb ől" tematikára való tekintet nélkül 
összehordott Epikurosz hervadt kertje képviseli.  Esszéisztikájának  teljes gazdag-
sága viszont csak úgy mutatkozna meg, ha gondosan  tematizálnánk:  

1-2. Etikai esszék 
az 1919-es Írások az  Internationáleban  és a kecskeméti Magyar Al-

földben: A szociáldemokrácia kritikája, Tömegkultúra és kommunizmus, Bur-
zsoázia é5 kommunizmus, Általános mozgósítás, A proletárdiktatúra és a pro-
letár, Munkásigazgatás, A burzsoázia, Proletáregység, Az út; 

Az út c. krónika  Sinkó  tevékenységéről és etikai dilemmáiról a Tanács-
köztársaság idején  (JAZU-hagyaték); 

1919 utáni, etikai tárgyú cikkei, tanulmányai és esszéi a Testvér, Ko-
runk, Századunk, Tűz,  Europe  lapjain és a  JAZU-hagyatékban:  Existencia  és 
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látszat, Die dänonische Kräfte der Lüge, A parlamentarizmus ideája és morálja, 
Politika és mai ifjúság, Szocializmus és vallás, Kierkegaard, Hit, vétó és tetem-
rehívás, A halál arcai, B. Shaw konzekvenciája, Middlesex és Utópia, Don 
Quijote útjai, Anatole France, Mit tegyünk? La mauvaise liberté de Prométhée, 
Szemben a bíróval, A propos du procés Rakosi; 

a II. világháború idején írt kis-esszék a Hídban, Aegidius útra kelésé-
ben és a JAZU-hagyatékban: Sirass, sirasd..., Két testvér, A h ű tlen lélek, 
A fogoly és az angyal, Hotel Sumartin ... ; 

a felszabadulás után írt esszéi és tanulmányai a Literatura, Híd, Sym-
posion, Új Symposion lapjain, a Književne studije-ban és az Epikurosz hervadt 
kertjében, valamint a JAZU-hagyatékban: O moralu, o socijalisti čkom huma-
nizmu i o Maksimu Gorkom, Az egyéni szabadság változásai, Értelmiség és 
közösség, Kriza velikih nada, Az áldozat é5 a büntetés, Szocializmus és kultúra, 
Szocializmus, kultúra és etika. 

3-4. Esztétikai tanulmányok, esszék és cikkek 
az emigrációban keletkezett írások a Testvér, Korunk, Nyugat, Bács-

megyei Napló oldalain és a JAZU-beli hagyatékban: Elöljáró beszéd, A leg-
modernebb irodalmi irányok..., „Az új művészet él" és ami ebb ől Kassáknak, 
és ami ebből másoknak következik, Régi és új ember, régi és új m űvészet, A 
homokóra madarai egy 3, felszólaló megvilágításában, Téma és tartalom a köl-
tészetben, Irodalom és napisajtó; 

a felszabadulás utáni írások a Vjesnik, Kulturni radnik, Literatura, Re-
publika, Híd, Symposion, Új Symposion lapjain é5 a tanulmányköteteiben (Knji-
ževne studije; Kísértet járja be Európát; Falanga Antikrista; Epikurosz hervadt 
kertje): O realizmu i naturalizmu, Drama, historija i revolucija, Felszólalás a 
Jugoszláv ľrószövetség II. kongresszusán, Igazság és hazugság a m űvészetben, 
Harc a naturalizmus ellen vagy rettegés az emberit ől, Osvrt na našu kritiku.. 
Šta je naturalizam? Kulturális örökség és szocialista realizmus, Umjetni čko stva-
ralatvo i programatska estetika, Marginalije uz Krležin obra Čun s „naučnom 
estetikom", Gondolatok az irodalomról, A m űvészi alkotás szabadsága, Kratka 
razmilljanja o iskrenosti, o subjektivnosti i o nekim pesnicima, Što mislim o 
eseju? O drutvenoj odgovornosti nale kritike, Umjetnik i publika, O umjet-
nosti, Párbeszéd a mikrofon el őtt a művészetről, az életről és a kritikáról, Né-
hány szó a szavakról, A giccs eredete és szerepe, Irodalmi problémák és írói 
problémák, Munkásíró és írómunkás, Beszélgetés a látogatómmal, Mit adhat a 
költő? Suboticai három napom 1963-ban, Az érthetőség, az érthetetlenség és az 
értetlenség. 

5-6. Irodalmi tanulmányok és recenziók 
a) az európai irodalomról - a Korunk, Századunk, Nyugat, Europe, Bécsi 

Magyar Újság, Sarló és Kalapács, Testvér, Republika, Híd oldalain, a JAZU-
hagyatékban, különféle kiadványok elő- é5 utószavaként, a Književne studije-
ban, Falanga antikrista-ban és az Epikurosz hervadt kertjében: Giovanni Boc-
caccio, Pisma francuskih enciklopedista, Falanga antikrista, Voltaire, Az isten-
telen hívő, Die Gesichter des Todes, Živi Goethe, F. M. Dostojevski, O rea-
lizmu Dostojevskoga, Gide o Dostojevskom, Charles Baudelaire, Razgovor o ve-
likom francuskom pjesniku Charlesu Baudelaire-u, Anatole France halála, A 70 
éves Romain Rolland, Romain Rolland sírja fölött, Kravata Jeana Cocteau-a, 
Heinrich von Kleist, Georg Büchner, Maksim Gorki, borac proleterskog huma- 
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nizma,  A nagy orosz Október művészete,  Könvyek  és a születő  eposz, Kína 
forradalmi lírája, Töredékek nagy költ ője,  Iszaak Jemanuilovics  Bábel; recen-
ziók  Mauriac,  J. R.  B łoch, Aragon,  A.  Sauvageot, Louis  de  Villeforse,  S. J.  
Agnon,  F. C.  Weiskopf, Kurt Schneider,  T.  Haecker, Korostovetz, dos Passos, 
Fjodor Giatkov,  A.  Bloch  egy-egy könyvéről; színi kritikák  Lavrenjev,  Tolsz-
toj,  Szimonov,  B. Shaw,  Moliére,  Gorkij stb. egy-egy művéről; 

b)  Krleža -tanulmányok a  Symposionban,  Hídban,  Književne novine-ban,  
a  Falanga antikrista-ban,  Epikurosz hervadt kertjében,  Krleža  Magyar királyi 
honvéd novelláiban:  Krleža Miroslav  igazsága,  Lirika  u  komediji jedne karne-
valske noći, Povodom zagrebaČke premijere drame  M.  Krleže „Vu čjak", Miro-
slav Krleža  műve, A poéta, aki mindnyájunké,  Krlea  életműve és mai kultúr-
politikai problémáink, A véres mítosz,  Enriquez Galvao  nyílt levele. 

7. Sorsdöntő  levelek 

VIII. MAGYAR  IRODALOMTCRTĚNET  (3 kötet)  

Sinkó  legfontosabb irodalomtörténeti munkái megjelentek ugyan (Magyar 
irodalom, Csokonai  életművę),  de ezeket ki kellene egészíteni még egy, a ma-
gyar irodalmat vizsgáló tanulmánykötettel. Magyar irodalomtörténészi tevé-
kenységét tehát 3 kötet dokumentálná: 

Magyar irodalom (az 1963-as kiadás változatlan lenyomata), 
Csokonai életműve, 
Tanulmányok, kritikák, cikkek a magyar irodalomról  -  a Korunk, 

Századunk, Tűz;  Europe,  Testvér,  Bácsmegyei  Napló,  Republika,  Híd,  Sympo-
sion,  Magyar Szó, Magyar  Képesújság,  7 Nap hasábjain, a  JAZU-hagyatékban 
és különféle kiadványokban (elő- és utószók): 

átfogó tanulmányok é5 cikkek: A forradalmi líra földje, A gy űlölet 
könyvei, Aj új magyar novella, Magyarországi látogatás után, Magyarországi 
Folyóiratokban lapozva; 

tanulmányok, portrék Madáchról (Az ember  -  vagy egy műkedvelő  tra-
gédiája), Petőfiről (A logika és a költészet logikája, Pet őfi Sándor, Petőfi, egy 
rádióelőadás és egy cím nélküli tanulmány), Jókairól (Magyar .  ünnep. Jókai 
születésének századik évfordulójára), Tömörkényr ől (Vándor évek útitársa), 
Adyról (Ady Endre kenyerén,  Andrija  Ady, Endre Ady, Ady Endre, A halottak 
élén, Ady és az újságírás, A szentlélek lovagja), Kassákról (Könyv a könyvek-
ről, vagy az érthetetlen költ őkről),  Lesznai  Annáról (Eltévedt litániák,  Lesznai  
Anna költészete), Lukács Györgyről  (Georg Luka č , Povodom „diskusije"  o ma-
darskom piscu Đerđu Lukaču,  Hazugságok és igazságok), Gergely Sándorról 
(Hidat vernek, O  Šandoru Gergelju);  

recenziók  Kuncz  Aladár,  Dienes  László,  Markovits Rodion, Takáts  Sán-
dor, Fejes Endre egy-egy könyvér ől; 

írások a jugoszláviai magyar irodalomról: Tamás Istvánról,  Derbreceni  
Józsefről, Bori Imréről (Radnóti Miklós költészete), B. Szabó György, Bori 
Imre, Szeli István tankönyveir ől (Az irodalom könyve) és a  Symposion-nem-
zedékről (a Kontrapunkt előszava). 
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IX. LEVELEK ES  3NËLETRAJZI  DOKUMENTUMOK (2 kötet) 

a  Sinkónak  és  Sinkó  Irmának írt levelek  (JAZU-hagyaték); 
Sinkóék  levelezése  (JAZU-hagyaték); 
Sinkó  összegyűjtetlen levelei (Vajdaság, Horvátország, Magyarország, 

magyar emigráció); 
fontosabb, más kötetekbe be nem sorolt önéletrajzi dokumentumok a  

Bácsmegyei  Napló, Híd, Új  Symposion  és NIN lapjain, a  JAZU-hagyatékban 
és füzetes kiadásban:  Onéletrajz  1928-ból,  Unéletrajz  1950-b61, Van egy min-
denki más számára rejtett világ..  .‚  Szabadka, 1918  . . .‚  Hogy tudtam meg, ki-
csoda Lenin, Én, te, ő . 	és más naplótöredékek az 1920-as évekb ől, Párizs, 
1956 nyarán, naplótöredékek 1956-1965 között, Bécs, Hotel  Central,  1962, 
Lik  književnika danas, Koja je ličnost ili umetničko delo  na Vas  presudno uti-
calo  i  zalto?  

5. 

A 24-25 kötetes Válogatott  míh'ek  kiadását a Hungarológiai Intézetnek 
és a Magyar Tanszéknek (szöveggondozás és szerkesztés) és az újvidéki Fórum-
nak (kiadás és értékesítés) közösen kellene vállalni, de feltétlenül meg kellene 
vizsgálni annak a lehetőségét is, hogy akadna-e esetleg társ-kiadó Zágrábban és 
Budapesten. Függetlenül ett ől a lehetőségtől, egészen valószínű , hogy ha nem is 
az egész sorozatnak, de jelent ős részének keletje lenne Magyarországon is, tehát 
a vállalkozás legfőbb problémája  -  a pénz  -  nem lenne megoldhatatlan. Az 
alapösszeget a Hungarológiai Intézet, a Magyar Tanszék és a Forum biztosítaná 
a Tartományi Tudományos-, illetve Kultúrközösség pályázatain való részvétel-
lel, s természetesen nem egyszerre. Magától értet ődik ugyanis, hogy a sorozatot 
csak egy nagyobb időszakban,  kb.  8-10 év alatt lehetne realizálni, vagyis 
évente 3-4 könyv kiadásához kellene biztosítani anyagiakat. 

Figyelembe véve, hogy  Sinkó  életművének mely területei az ismeretlenebbek 
és a jelentősebbek irodalmunk, kultúránk számára, valamint azt, hogy mely kö-
tetek megszerkesztése igényel kevesebb id őt, melyik kiadásokból  vai  még a 
könyvraktáron s mely könyvek jelenthetnének anyagilag is nagyobb kiadósikert, 
illetve anyagi alapot a következ ő  kötetekhez  -  az alábbi kiadói ütemterv t űnik 
célszerűnek: 

1.  Drvári  napló, 
2-3. Egy regény regénye, 
4-5. Etikai esszék, 

Sorsdöntő  levelek, 
Versek, 

8-9. Esztétikai tanulmányok, esszék és cikkek, 
10. Tanulmányok, kritikák, cikkek a magyar irodalomról, 
11-12. Irodalmi tanulmányok, esszék és recenziók, 
13. Novellák és elbeszélések, 
14-15-16. Politikai publicisztika, 
17. Kisregények, 
18-19. Optimisták, 
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Magyar irodalom, 
Tizennégy nap, 
Csokonai életműve, 
Drámák, 
Levelek é5 önéletrajzi dokumentumok. 

A vállalkozás kétségkívül nem kicsi, probára teszi majd szervez ői és al-
kotói erőnket. De az sem kétséges, hogy az eredmény is sokat fog jelenteni 
nagykorúsodó irodalmunk é5 szellemi életünk, s talán nem túlzás: egész Auto-
nóm Tartományunk és az egyetemes magyar irodalom számára is. 

Újvidék, 1970 január. 
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Penavin  Olga 

FÖLDRAJZI NEVEINK 
GYŰJTÉSÉNEK ÁLLÁSA 

Az onomasztika, a névtudomány, nem régi tudomány. A névkutatás csak 
a XX. században jelent meg és vált önálló tudományággá. A második világ-
háborút megel őző  években és a világháború esztendeiben a földrajzi nevek 
vizsgálata, névfejtése a soviniszta er ők hatására inkább rossz értelm ű  telepü-
léstörténeti (,‚melyik nemzet volt az őslakos, melyiknek van több joga az ott 
lakáshoz?") tanulságok levonására szolgált. Ezért van az, hogy még ma is kel-
lemetlen érzéseket kelt egyesekben, ha névkutatásról hallanak. Ma már ép esz ű  
embernek nem jut eszébe, hogy a névtani kutatásokat a népek közötti ellen-
tétek szítására használja fel. 

Miért van szükség nálunk is névtani kutatásokra? Mindenki tudja, hogy 
a helynevek többek között nyelvi, településtörténeti, gazdaságtörténeti, néprajzi, 
földrajzi, természetrajzi, tájtörténeti, m űvelődéstörténeti, nyelvtörténeti, általá-
nos nyelvészeti, a hitéletre, a folklorera, a népi orvoslásra, a lakosság foglalko-
zására, a sok nemzetiség közös életére, az együtt él ő  népek nyelvi és egyéb 
egymásra hatására, az ember és a táj közötti kapcsolatra, a tájban történ ő  
eseményekre vonatkozó, de lélektani, esztétikai é5 ki tudná mind felsorolni, 
milyen tanulságok levonására alkalmasak. Ehhez azonban konkrét anyagra van 
szükség. Ossze kell tehát gyűjtenünk a lehető  legteljesebb névanyagot. Az anyag-
gyűjtést pedig szervezetten kell végeznünk. A rendszeres munkába be kell von-
nunk gyakorló pedagógusainkat, egyetemi-, f őiskolai hallgatóinkat is. Nem elég-
séges többé ehhez a hatalmas munkához egy-két „megszállott" lelkesedése. 

Egyetemi hallgatóink már 3 éve szemináriumi dolgozat formájában szol-
gáltatnak anyagot a kés őbbi feldolgozásokhoz. Ilyen munkatempóval azonban 
túlságosan sok időbe telne a munka elvégzése, ezért 1969 májusában felhívással 
fordultunk pedagógus kartársainkhoz a gy űjtésben való részvételre. Pár héten 
belül elég szép számú lelkes jelentkez őt tarthattunk számon, jelentkeztek taní-
tók, általános és középiskolai tanárok. Tanulóik bevonásával a tanév elején meg 
is kezdték a gy űjtőmunkát. A gyűjtés mozgósi'totta a gyerekeket, tartalmat 
adott az iskolákban megalakult nyelvi csoportok munkájának. 

A következő  általános iskolák jelentették be részvételüket: 
Ada, Dobrovnik (Murántúl), Csantavér, Feketics, Hetény, Jázovó,  Kanizsa, 

Kupuszina, Szendászló (Szlavónia), Magyar-Ittabé, Martonos, Mohol, Moravica, 
Oromhegyes, Péterréve, Szivac (a Szenteleky Kornél Közm űvelődési Egyesület), 
Telecska, Tornyos, Újvidék, Utrine. 
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Ezeken kívül bejelentette még részvételét a becsei, topolyai, újvidéki,  zre-
njanini  gimnázium Nyelvművelő  Köre is.  Osszesen:  25 csoport. Noha több je-
lentkezőt vártunk, de ezzel a lelkes csoporttal is meg lehetünk elégedve, hisz 
ez az első  ilyen összefogás. A csoportokkal állandóan tartjuk a kapcsolatot, ha 
igényeltek, szakirodalmat is küldtünk nekik. 

Mindezt a Hungarológiai Intézet kebelében megalakult munkacsoport szer-
vezi. Ugyanez a munkacsoport a levéltári anyag begy űjtését is végzi. Feldolgo-
zásra kerülnek a régi térképek, dézsmajegyzékek, adóösszeírások,  úrbáriurnok,  
számadáskönyvek, hiteles helyi jegyz őkönyvek, osztálylevelek, országos össze-
írások,  canonica visitatio -k, lakosok összeírása, végrendeletek, periratok, anya-
könyvek; egyházi és más levéltárak anyagának kicédulázása folyik. 

Az  onomasztikai  kutatások terén Jugoszláviában magyar nyelven még a 
kezdet kezdetén állunk, de már megtettük az els ő  lépéseket. 
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Kova's Kálmán  

SOKAT TUDÓ SZAVAK 

A legtöbb jelentésű  szavak 
a Szerbhorvát—magyar szótár 
első  kötetében 

A Szerbhorvát—magyar szótár munkatársai már elvégzett munkájuk t űz-
próbájaként is néhány elemzést készítettek az els ő  kõtetr81. 1  Közülük ezúttal 
csak egyről, a legtöbb jelentés ű  szerbhorvát szavakról közlök néhány adatot, 
részben összevetve a Szerb Matica és a Horvát Matica majdnem ugyanakkor 
megjelent szótárának 2  és a Magyar Nyelv Értelmez ő  Szótárának megfelelő  ada-
taival. 

1. Kétnyelvű  szótárban a szavak jelentésekre tagolása eltér ugyanazon 
nyelv értelmez ő  szótárában található felosztástól, mert a kétnyelv ű  szótárnak 
állandóan a két nyelv viszonyát, hasonlóságát és különbséget kell tükröznie le-
fektetett terve szerint, elérend ő  célja érdekében. Még ugyanannak a nyelvnek 
két szótára, pi. a magyar—francia és a magyar—orosz szótár között is igen 
nagy az eltérés. 

Az elmondottak igazolására akárhol felüthetjük az említett szótárakat. Az 
Értelmező  szótárban pl. a szakad igének tizenkét alapjelentése van, nem szá-
mítva e jelentések további tagolását. Ha azt is figyelembe vennénk, még to-
vábbi tizenegy jelentéssel b űvülne, tehát huszonháromra növekedne a szakad 
ige jelentéseinek száma. Az Értelmez ő  szótárt nagy mértékben követ ő  Hadro-
vics—Gáldi Magyar—orosz szótár (Bp., 1964) csak kilenc jelentését dolgozta 
föl. Viszont a szakad származékának, a szakadás szónak az Értelmez ő  szótár-
ban található öt jelentésével szemben hetet ad. Tehát egyik esetben kevesebb 
jelentéssel, a 75%-kal is beéri, a másikban viszont 40%-kal szaporítja az Ér-
telmező  szótár jelentéseinek a számát. A támad szó esetében az Értelmez ő  szótár 
hét jJlntésével szemben az Orosz—magyar szótárban nyolcat találunk, a táma-
dás szócikkében meg éppen fordítva, a szakadás 40 0/o os jelentésszaporodása 
helyett 25%-os csökkenést észlelünk. Ugyanis az Értelmez ő  szótár négy jelen-
tést, a Magyar—orosz viszont csak hármat dolgoz föl. A feldolgozások indo-
koltságát ezúttal nem vizsgáljuk, csupán a tényeket szögezzük le. Az eredmény 
legnagyobb részben minden bizonnyal a két nyelv viszonyából származik. 

Erre az eltérésre lássunk egy igen szemléltet ő  példát a második kötet már 
megszerkesztett anyagából. 

Janko Jurančič  Szerbhorvát—szlovén szótárának (Ljubljana, 1955)  rdav  
szócikke 4. jelentése szlovénul  siab.  Ehhez a jelentéshez a következ ő  példákat 
fűzi:  rdav čovek, rdava roba, rdavo zdravlje  és  rđavo proc'i.  Ez az utóbbi 
rdavo  határozószó, mi pedig a határozószókat külön szócikkben dolgozzuk fel, 
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ha szükségesnek találjuk, hogy egyáltalán fölvegyük. A másik három példa meg 
magyar vonatkozásban három külön jelentésbe kívánkozik. A  rdav čovek  go-
nosz v. rossz ember. Ez nálunk a  rđav  4. jelentése alá kerül, ahol a  rđav  közép-
foka  gori,  szinonimája pedig  zao. JuranČič  másik példája, a  rdava roba  rossz 
minőségű, silány árut jelent, s azért a mi fölosztásunk szerint a  rdav  3. jelen-
téséhez tartozik, ahol a középfok  rđaviji  és  gori,  a szinonimája pedig  bezvredan.  
S végül a harmadik példa, a  rdavo zdravlje -  gyenge egészség. Ez a mi szó-
tárunkban már az 5. jelentésbe kerül, középfoka csak  gori,  szinonimája pedig 
siab.  

Íme, az ami szerbhorvát—szlovén vonatkozásban belefér egy jelentésbe, 
szerbhorvát—magyar vonatkozásban három külön jelentésre oszlik. (Figyelmen 
kívül hagytuk a  rdav  többi jelentését a mi szótárunkban is, Juran čičéban is.) 

Számos más esetben meg éppen fordított a helyzet. A szlovén, a francia 
vagy az orosz nyelvben használnak több szót arra, ami annak megfelel ően a 
magyarban egy jelentésben marad. 

Hasonlóképpen áll a helyzet, ha a Maticák szótárát, illetve a szótár je-
lentéstagolását összevetjük Szerbhorvát—magyar szótárunk tartalmával. Ez az 
összehasonlítás talán még nagyobb eltérést mutatna, mert szótárunk készítésekor 
nem is mindig követhettük a Maticáékét, hisz szótárunk egy része el őbb jelent 
meg, mint a Maticáéké. 

Azt a körülményt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a szótá-
rakban a szavakat eltér ő  elvek alapján osztják jelentésekre, tehát az összeve-
tések csak megközelítő  értékűek. 

Ezek után lássuk a tíz- vagy annál több jelentés ű  szavakat a Szerbhorvát—
magyar szótár els ő  kötetében! Az els ő  kötet valamivel több mint 38 000 cím-
szavából százegy ilyen szót találtunk. (Az alábbi jegyzékben a szó után az els ő  
szám az első  kötetben levő  jelentések száma, a zárójelben elöl a Maticák szó-
tárában arab számokkal osztott jelentések száma, utána pedig a Maticák további 
tagolása. Ilyen részletezést csak a H bet űvel bezárólag közlünk. Az anyag többi 
része hasonló arányokat mutat.) 

a2  18 (4, 9)  izdati  15 
baba' 11 	(6, 6)  izgubiti  12 
bacati  13  (Mat. csak Utal) izići  21  
baciti  10 (18, 29)  izmaknuti  16 

5 	baš 13 (3, 3) 5 	izneti 12 
beleg  11 	(12, 	14)  izraditi  10 
biti' (jesam) 27 (25, 33)  izvaditi  10 
biti2 (bijem)  25 (13, 20)  izvesti'  15 
blag  11 	(5, 7)  izvijati  14 

10 	bočiti 11 	(4, 4) 60 	izviti 12  
cepati  15 (6, 16)  izvući  17 
crn 12 (8, 12)  jastučić  12  
Čin  10 (7, 7)  karta  12  
činiti  13 	(8, 	13)  kazati  11 

5 	Čist 24 (8, 11) 5 	kidati 10 
Čistiti  14 (8, 	11)  ključ  16  
Član  10 (7, 9)  knjiga  11 
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Čuti  10 (10, 14)  kolebati  12  
Čuvati  14 (6, 	15)  kolo  11 

20  da  18 (9, 9)8 70  krilo  10  
dati  27 (24, 37)  krst  20  
deliti  10 (6, 7)  krug  11  
dići  21 	(21, 35)  krupan  12  
diviji  11 	(6, 9)4  krut  12 

5  do  12 (5, 	13)5  5  kuća  11  
do-  12 	(1, 	5) lak 13  
dobar  21 	(9, 	11)  lice  11  
dobro  12 (5, 7)  linija  14  
doći  13 	(12, 	12)  mahnuti  14 

30  dolaziti  16 (14, 	14) 80  maknuti  18  
držati  19 (23, 23)  mariti  13  
gde  13 	(14, 	17)  matica  16  
gias  10 (8, 14)  maziti  12  
giava  11 	(10, 	11)  mek  11 

5  giedati  14 (11, 20) 5  menjati  11  
goniti  13 (14, 27) menti 13  
grditi  10 (5, 6)  mesto  14  
greliti  10 (4, 6)  metati  18  
hvatati  16 (22, 40)  metnuti  16 

40 j1  (conj)  10 90  micati  10  
ići  22  milovati  13  
igra  10  minuti  14  
igrati  10  misao  10  
imati  13  misliti  19 

5  ispisati  13 5  miad  10  
istresti  11  mlatiti  11  
iz-  10  moliti  12  
izbaciti  10  moriti  11  
izbijati  13  mrtvilo  11 

50  jzbiti  12 100  muka  15 
101 	mutiti  11 

A jelentések száma szerint a következ ő  képet kapjuk: 

27: biti'  (jesam), dati  
25:  biti2  (bijem)  
24:  Čist  
22:  ići  
21:  dići, dobar, izići  
20:  krst  

Ha ezt a kilenc húsz- vagy annál több jelentés ű  szót vizsgáljuk, azt talál-
juk, hogy közülük hat, azaz kétharmad része ige, kett ő  melléknév és egy főnév. 
(Áttekinthetőség kedvéért az igét mindenütt d őlt betűkkel szedettem.) 
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19:  drz'ati, misliti 
18: a2 ,  da, maknuti, metati 
17:  izvu ći  
16:  dolaziti, hvatati, izmaknti, ključ , matica, metnuti 
15:  cepati, izdati, izvesti', muka  

Ebből a 26 szóból 18, tehát valamivel több mint a kétharmada ige, kett ő  
(čist  és  dobar)  melléknév, négy  (krst, ključ, matica  és  muka)  főnév, kettő  pedig 
(a2  és  da)  kötőszó. 

14:  istiti, čuvati, giedati, izvijati, linija, maknuti, mesto, minuti 
13:  bacati,  bal,  Činiti, doći, gde, goniti, imati, ispisati, izbijati, iz-

vaditi,  lak,  mariti, menti, milovati 

Az eddigi 48 szó közül 35 ige, és csak 13 tartozik más szófajhoz, tehát az 
igék száma itt kicsi híján eléri a háromnegyedet. 

12: cm,  do, do-, dobro, izbiti, izgubiti, izneti, izviti, jastu čić , 
karta, kolebati, krupan, krut, mazati, moliti 

Az eddigi összesen 63 szóból 42 ig; tehát megint pontosan a kétharmada, 
ugyanúgy, mint az első  kilenc szóból. 

11: baba',  beleg, blag, bočiti, divlji, glava, istresti, kazati, knjiga, 
kolo, krug, kuća, lice, mek, menjati, miatiti, motriti, mrtvilo, 
mutiti 

10:  baciti, čin, član, čuti, deliti, glas, graditi, gres'iti, i'  (conj), 
igra, igrati, iz-, izbaciti, izraditi, kidati, krilo, micati, misao, 
miad  

A tíz-, és a tizenegy jelentés ű  szavaknak már nem egészen a fele ige. 

3.  Osszehasonlításul  nézzük meg az  Értelmez ő  szótár legtöbb jelentésű  sza-

vainak  Papp  Ferenc által összeállított jegyzékét.  Papp  Ferenc csak a 25 vagy 
annál több jelentésű  szavakat  ismertette. 1  Az  Értelmez ő  szótárban 45 ilyen szót 
talált.  Ime  a jegyzék (két apró változtatással: a véletlenül közönséges bet űvel 

szedett nincs igét is, a többi igéhez hasonlóan dőlt betűvel szedettem, és a cso-
portokban a szavakat ábécérendbe raktam): 

101: is; 65: van, 55:  hogy2 ,  úgy; 48: csak; 47:  jár,  45: áh, 43: 

megy; 37: ha',  hát2,  Jó, na, vagy; 36: ad'; 35: húz, kap,  mint2,  
nincs; 34:  de2 ,  egy, jön; 33: minden, ó; 32: Jaj; 31:  nem2 ;  30: 
tart, több; 29: no, olyan, vet; 28: fog, mi, sem; 27: esik, rossz, 
szép, vesz'; 26: üt; 25: egyes,  hogy1 , igen2 ,  maga, szabad, szépen, 
valami.  (Osszesen  45 szó.) 

A két jegyzék összevetéséb ől kiderül, hogy a magyar nyelvben a legtöbb 

jelentésű  szavak egyharmada az  ige8,  a szerbhorvátban viszont a 12 vagy annál 

több jelentésű  szavak kétharmada. 
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Ugyan miért? Nyilván azért, mert a magyar nyelvben kb. minden negyedik 
szó (tő )ige9, a szerbhorvátban pedig - a Maticák szótárában végzett szúró-
próbák eredménye szerint, az e-s és az  ije-s változatot, valamint az idegen 
szavak -irati,  -isati  és  -ovati  változatát egy ci'mszónak számítva - kb. minden 
nyolcadik'°. Bizonyára ebb ől következik, hogy a szerbhorvát ige megterheltsége 
hozzávetőlegesen kétszerese a magyarénak. 

JEGYZETEK 

Szerbhorvát—magyar szótár, els ő  kötet, A—M, Űjvidćk, 1968. 
2  Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika, illetve Rje čnik hrvatskosrpskog književnog jezika, 

Matica srpska—Matica hrvatska, Novi Sad—Zagreb, 1967. 
A Szerbhorvát—magyar szótárban a  da  II. 1. és 2. jelentése a Maticák szótárában másik szó-

cikkbe került. 
A  DJVLJJ  szócikkében a 10. jelentés után a (bot) rövidítés el ő tt kimaradt a 11. sorszám. 
A  DO III.  (conj) jelentése a Maticák szótárában nincs meg. 
A  KAZATI  szócikkében egy sorszám, a I. 6. hibásan kétszer fordul el ő . A második 6. helyett 

7. kell. Igy a szócikk összesen nem tíz, hanem tizenegy jelentésre oszlik. 
A Magyar Nyelvőr, 1969. I. szám, 94-97. old. 

$ Uo. 
Uo. 

°  Ezt a Horvát Matica szótára els ő  (A—F) kötetének részletes adatai is igazolták. Ugyanis a 23 762 
címszóból 3116 ige. Ez utóbbi számban 398  ije-s és -irati,  -isati végződéső  igét számoltam össze az e-s 
változatú és az -svati végz ődésű  igék mellett. Ha ezt a számot levonjuk mind a két összegb ől, marad 
23 364 címszó és abból 2718 ige. Az osztás eredménye (8,59) alig tér cl a szúrópróbák eredményét ő l. 
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Andeli ć  Magdolna 

MAGYAR NÉPBALLADÁK 

Szerkesztette és a bevezet ő  tanulmányt  írta  Ortutay  Gyula. Válogatta  e's  
jegyzetekkel ellátta Kriza Ildikó. Budapest 1968. Szépirodalmi  könyvkiadó,  
814. 1. 

Hőskölteményekben a magyar népköltészet nem mondható gazdagnak. Már 
Arany is végzett kutatásokat az elveszett magyar epikus költészet után, amely 
minden bizonnyal szépen virágzott a mohácsi vész el őtt, s amelyről  Galeotti  is 
megemlékszik Mátyás király udvaráról írva. 

Ennek ellenére a magyar népköltészet rendkívüli ballada-kinccsel rendel-
kezik, amely világszerte ismeretes. 

A magyar balladák igazi talaja a nép mostoha életviszonyai. Ezt a tárgy-
körök és maga az el őadásmód is bizonyítja. Kriza János 1842-ben készült, de 
csak 1862-ben közzétett gy űjtése, a Vadrózsák, elsőnek tárja fel az  ún.  régi 
stílusú népköltészetnek, a még XVII. század el őtti székely népballadáknak min-
den szépségét s a népélet minden komorságát. 

A Magyar  népballadák  az eddig a leggondosabb, legrendezettebb és anya-
gában leggazdagabb könyve a magyar népballadáknak. Ez a könyv egyfel ől a 
magyar népkultúra fejl ődéséről és virágzásáról, másfel ől a magyar balladáknak 
az európai népek kultúrájával való közeli kapcsolatairól tanúskodik. A könyv 
összeállítói arra törekedtek, hogy a magyar nép minden etnikai csoportját meg-
szólaltassák, ami azonban nem valósulhatott meg következetesen a kiemelked ő  
„balladai tartományok" miatt, mint például a székely balladák, vagy az újabb 
gyűjtések révén a moldvai magyarság körében el őkerült archaikus balladák. Ez 
a kiadvány felhasználta az egész rendelkezésre álló gazdag anyagot: az eddigi 
kiadásokat, kéziratos é5 magnó-gy űjteményeket és az Országos Néprajzi Múzeum 
adattárát. A klasszikus balladáknak 9 új típusa jelenik meg, 51 ez alkalommal 
lát először napvilágot, emellett a variánsok közlésében is igen gazdag. 

A szerkeszt ők az anyagot történeti, tematikai és m űfaji szempontok szerint 
csoportosították, s ami a könyv értékét még jobban emeli, egymástól egészen 
távol eső  variánsokat közölnek; így áttekinthet ővé válik az egyes balladák fej-
lődési útja: miként változtak és alakultak, mit vettek magukba, mit hagytak el. 

A magyar népballadák két korszakra vannak osztva: a régi stílusú és az  
újstílusú  népballadákra. 

Az elsőben három alcsoportot különböztetnek meg: 1. Klasszikus  népballa- 

135  



dák (82), amelyek az összehasonlító folklórmotívum-vizsgálat szempontjából is 
rendkívül tanulságosak. Ilyenek  pi.  a  falbaépített  asszony motívuma, amely 
elsősorban Kelet-Európában és a Balkánon ismert  (Kőmíves  Kelemenné); az 
erőszakkal elválasztott szeret ők tragédiája (Kádár Kata), amelynek befejez ő  
si'rvirág-motívuma közismeit más népköltészetben is, mint például a délszláv 
népballadában.  (Smrt Omera  i  Merime);  a kegyetlen anya motívuma (Budai 
Ilona) a skót variánsokkal tart rokonságot; az elcsalt feleség Európa-szerte is-
mert Kékszakáll  - Barbe Bleu -motívuma (Molnár Anna); a mennybe vitt leány 
középkori látomásköltészetben gyökerez ő  motívuma (Márton szép Ilona); a haj-
dúkkal útnak induló leány (Bíró szép Anna),  amelyhez Vargyas  Lajos rokon-
változatokat talált a francia költészetben; a török fogságból szabadult ifjak 
balladája, amelynek alapja délszláv monda (Szilágyi és Hajmási); a zsivány 
felesége a szomszéd népeknél is ismert motívum (A hegyi tolvaj); az Európa-
szerte ismert kegyetlen anyós motívum (Marinka, Marinka); az eladott lány 
motívuma (Horvát szép Ilona é5  Fogarasi  István); a halott testvér utazásának 
a motívuma (Egy asszonynak kilenc fia, amelynek rokonai a délszláv  Braća  i  
sestra,  az albán  Garentina  és  Dhoqina  éneke s a görög  Vampyr);  a román 
balladákkal  (Sondru Hinai Kira Kiralina)  kapcsolatban levő  török-rabolta leány 
(Komáromi szép leány); a gazdag asszony anyja (Nagy  Bihal Albertné,  ennek 
néhány jellegzetessége közös a délszláv  Ljuba bogatoga Gavana-val);  a két rab 
testvér, amely elterjedt motívum a szláv népköltészetben is, s amellyel részle-
tesen foglalkozott B. N.  Putyilov (Elfogának  két szép rabot); a megégetett h ű t-
len asszony (Barcsai), amelynek témája Kelet-Európában is ismert (a délszláv  
Nevjera ljube Grujičine-vel  közös elemek); a szégyenbeesett lány, amelynek több 
mint száz variánsa ismert a magyar  népballadakutatásban  (Fodor Katalin), de 
közkedvelt téma egész Európában, különösen Franciaországban, s a népszer ű , 
több mint 200 variánsával ismert motívum, a  halálratáncoltatott  lány  (Sallai  
kis Kata). 

Vígballadák, románcok (164) gyakoribb motívumai: a  csudahalott  (Gö-
rög Ilona), Európa-szerte ismert témájával (pl. a délszláv  Stojan  i  Ljiljana);  a 
szeretet próbája (Sári mérges kígyó), amelynek kígyó-motívuma a szomszéd né-
peknél é5 a skót balladákban bukkan fel (a délszláv  Devojka rod iskušava, 
Sestra kula brata  stb.); az esküv őre hazaérkez ő  kedves (Györgyi) nemrégen 
Moldvában felfedezett ballada motívuma a délszláv népköltészetben is megta-
lálható. 

Balladás dalok (30): a hűség próbája, amelynek gyökerei a középkorba 
vezetnek (Szegény árva leány); a talányfejt ő  leány motívuma (rokona az angol 
népköltészetben található); Mátyás király és az okos leány, a virágok vetélke-
dése, amelyeknek motívumai a középkorra vezethet ők vissza (A szép szegf ű -
virág), nyomait a nyugat-európai folklórban, de Ugyanúgy a délszláv lírai nép-
költészetben is megtalálhatjuk. 

II. Az  újstílusú  népballadák közül elsősorban  -  az egybevethetőség miatt  
-  a betyárballadák és balladás dalok (45) kapják meg figyelmünket. A XVIII. 
század végén és a XIX. század elején a nép  pauperizálódása,  úgy látszik, ha-
sonló eredményekhez vezetett a népköltészet tematikus fejl ődésében a kelet-
európai térségben: a szerb  hajduk-világ epikai énekei is jórészt hasonló népsors-
nak a kifejezői, noha itt  -  a történelmi viszonyok másfélesége folytán  -  egyéb 
elemek é5 motívumok is felt űnnek. 

2. A családi eseményekhez, gyilkosságokhoz, szerencsétlenségekhez f űződő  
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balladák és balladás dalok m űvészi értéke nem ér fel az el őzőkhöz, de jól lát-
tatják a legújabb korban végbemen ő  átalakulást. Legtöbbnyire a múlt század 
közepén keletkeztek. 

A Magyar népbaUađa'k  könyve értékét nagy mértékben emeli a gazdag 
filológiai apparátus és mindenekel őtt Ortutay Gyula kiváló és alapos tanul-
mánya, amely az olvasót bevonja a népballada titkaiba. Ortutay tanulmánya 
teljes és kritikai átekintést nyújt a ballada nemcsak magyar, hanem európai 
kérdéseiről is. A né'pballadák felfedezésével és gy űjtésével párhuzamosan kifejti 
. magyar folklórtudomány keletkezését és fejl ődését, továbbá a magyar roman-
tikus korszak kiemelked ő  alakjainak (Vörösmarty, Pet őfi, Arany) a viszonyát 
a népköltészethez, végül kiemeli Erdélyi János, Gyulai Pál, Kriza János, Gre-
uss Ágost, Kálmány Lajos, Vikár Béla és Kodály Zoltán értékes munkáját és 

hozzájárulását a folklór kutatásában. 
Külön fejezetet szentelve az európai folklór fejl ődésének, Ortutay rámutat 

az olasz, kelta, orosz, ukrán, délszláv, spanyol és dán népköltészet jellegzetes-
ségeire, kiemelve a közös tulajdonságokat vagy hasonlóságokat. Véleménye sze-
rint az európai népballadák témakörében három f ő  réteget lehet megkülönböz-
tetni: az els ő  réteget a mitológiai témák képviselik és megtalálhatók egyaránt 
a bilinákban, a délszláv, a norvég, vagy a skót balladákban; a másik réteg a 
történeti epikus témák. Ide tartoznak a kelet-európai népek törökök elleni küz-
delmeit megénekl ő  balladák. A harmadik, legáltalánosabb csoport anyaga a leg-
változatosabb s többnyire egyéni és családi tragédiákat tartalmaz. 

Ki kell emelni a könyv még egy pozitívumát: a szakszer ű  é5 bőséges Jegy-
zeteket, amelyeknek Írója Kriza Ildikó, A bala'lrata'ncoltatott leány-r61  szóló 
nemrégen megjelent ballada-monográfia írója. Kriza Ildikó a verseket és varián-
saikat szakszerűen válogatta, értékes magyarázatokkal látta el, amelyek sokban 
hozzájárulnak az egyes balladák és variánsaik eredetének és keletkezésének meg-
világításához. A Jegyzetekben fel van tüntetve a balladák dallamainak lel ő-
helyei. 

A Magyar népballadák  könyve jelentős lépés nemcsak a magyar folklór-
tudományban, hanem az összehasonlító népköltészetben i. 
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Andeli ć  Magdolna 

ALBÁN NÉPKÖLTÉSZET 
MAGYARUL 

VIRÁGZIK A POMAGRÁNÁT. Albán históriás énekek, balladák, nép-
dalok. Fordította Schütz István, Budapest, 1968. 

Az albán irodalom iránti érdekl ődés jelentősen megnövekedett Magyaror-
szágon a második  világháború  utáni években. Sok kutató tanulmányozza az 
albán nyelvet és irodalmat, fordítja az irodalmi m űveket, a legnagyobb  figyel-
met  azonban az albánok kincse, a népköltészet váltja ki. 1952-ben Somlyó 
György és Tamás Lajos fordításában megjelent az albán költészet antológiája, 
albán verseket találunk Dobosi László 1962-i középiskolák számára készített 
antológiájában, albán népmeséket viszont A föld népe című  gyűjteményben 
(Európa Könyvkiadó, Budapest, 1957.). Az összesek közül a legjelent ősebb a 
Budapesten nemrégen megjelent Virágzik a poma gránát c. népköltészeti gyű j-
temény.  

Osszeálli'tója Schütz  István, hozzáért ően é5 kellő  ízléssel válogatta ki a leg-
jellegzetesebb verseket, els ősorban esztétikai szempontokat érvényesítve. A lehe-
tőségekhez mérten  úgyszólván  teljességben mutatja be az albán népköltészetet. 
A könyv címét  Gjon Pretika  befejező  verssoraiból választotta: 

Hol lehullt a hegyi tündér, 
Ott virul a pomagránát 
(Ku ra blega, bini shega; 
Aty çili lule chega.) 

Ez a gazdag é5 gondosan összeállított kötet történelmi népénekeket (histó-
riás énekeket), verses legendákat, népi balladákat, románcokat é5 lírai dalokat 
tartalmaz: az albán folklór legszebb gyümölcseit. 

Az antológia összeállításakor  Schütz  felhasználta a tizenöt kötetes  Visaret 
e kombit (A nemzet kincsestára) cím ű  gyűjteményt, amely nagy része  Shkod-
raban  jelent meg  Karl Gurakuqi  és  Filip Fishta  szerkesztésében (1937-1944); 
továbbá a népi legendák  (Kenge popullore legjendare,  Tirana, 1955.), a népi líra  
(Kenge popullore lirike,  Tirana, 1956.) és a históriás énekek  (Kenge popullore 
historike,  Tirana, 1957.) köteteit, amelyek  Qamil Haxhihasani  és  Zihni Saoko  
szerkesztésében jelentek meg. 

A Virágzik a pomagránát  több kutató és m űfordító munkája. A versek 
válogatását, a  nyersfordi'tást,  az utószót s az albán népr ől és népköltészetről 
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szóló tanulmányt Schütz István készítette, a verses fordítások pedig Fodor 
András, Grigassy Éva, Jobbágy Károly, Kalász Marton, Kiss Károly, Lator 
László, Lothár László, Nagy László, Pór Judit, Rab Zsuzsa és Tótfalusi István 
munkája. A művészi illusztrációkat Vincze Lajos készítette. 

Az utószóban (el őszó helyett) Schütz István információt ad az albán nép-
ről és költészetéről. A népköltészet eredetét a „történelmi múlt s űrű  köde" ta-
karja, amelynek tisztázását még a folklór sem tudja el ősegíteni, annál is inkább, 
mert tematikája és formája úgyszólván szervesen összen őtt a többi balkáni nép 
költészetével, és kés őbb a török befolyás kitörülhetetlen nyomokat hagyott a 
népi epikában és lírában egyaránt. 

A verses legendák közül a kötet szerkeszt ője kiemeli azokat, amelyek fel-
tehetőleg a XII—XV. században keletkezhettek, és szinte kivétel nélkül Észak-
Albániában és a macedóniai albánok közt maradtak fenn. Ezek Mujiról és Ha-
lilról, a „két daliá"-ról szólnak, akik a „terelget ő  pásztorkodással foglalkozó 
albán törzsi élet idealizált képvisel ői". Hőstetteik „felbátorítják a pásztorokat", 
és így válnak az albán törzsek ellenállásának eszményképeivé. Muji és Halil két 
igazi mesehős, egy pásztornép emberfölötti erővel, természetfölötti képességgel 
felruházott eszményképe. 

Schütz  hangsúlyozza, hogy e legendáknak nemcsak egy-egy motívumát, 
hanem egész énekeket is megtalálunk a többi balkáni nép folkiórjában, ami 
arra utal, hogy közös talajból hajtottak ki, azonos társadalmi légkörben szü-
lettek meg. 

Azt, hogy a Szkender bégr ől szóló énekek lassan feledésbe merültek, azzal 
magyarázza, hogy Szkender bég addig volt a nép h őse, amíg a függetlenség és 
a szabad legeltetés kivívása volt a közös cél. Mihelyt azonban az idegen hódí-
tók visszaadták a legel őt és bizonyos mértékig kedvez ő  szimbiózist kínáltak fel 
az albán törzsközösségeknek, Szkender bég dicsfénye homályosodni kezdett, 
Muji és Halil, az ősi patriárkális életforma két jelképe pedig ismét régi fényé-
ben ragyogott fel. Amíg élt, Szkender bég tetteir ől a lantosok énekeltek, halála 
után pedig népe olümposzi magaslatokba emelte. Nemzeti szimbolikumként em-
léke csak az olaszországi albánoknál maradt meg, akik az óhazából kivándo-
rolva fejlettebb társadalmi viszonyok közé kerültek, ahol az albán nemzeti ön-
tudat visszaszorította a már amúgy is tarthatatlan törzsközösségi eszmét. 

Az albán népi költészet újabb felvirágzását, különösen a h ősi epikát, Schütz 
a török birodalom rohamos hanyatlásával, az albán nemzeti öntudat ébredésével 
és a hűbéri társadalom bomlásával magyarázza. A népi költészet jellegzetes vo-
násai közül kiemeli a balladai tömörséget, drámaiságot és a megszállókkal, bi-
torlókkal és földesurakkal szemben tanúsított engesztelhetetlen gy űlöletet. 

Az albán népköltészetet Schütz jelent ősnek tartja abból a szempontból is, 
hogy felébresztette a népet ötszáz éves álmából, új er őt adott neki a harcra. 

Az antológia első  része az albán nép h őseiről szóló énekeket tartalmazza. 
(Bec Patani, Marka Kuli, Gjin Leka, Zylyftar Poda, Zek Jakini, Shakir Grisha, 
Gjorgj Golemi, Skenderbeg). Ezeknek h őstetteiről, párbajairól és harcairól szól 
például az Ének az 1389. évi  kosovói  csatáról  (Kenga e Luftef se Kosoves 
1389), amelyet Vu Čitrn mellett jegyeztek fel. (E dalban megvannak azok az 
elemek is, amelyek a szerb kosovoi dalokra jellemz ők: a török had kikémlelése, 
- ezt azonban nem Miloš három kenyeres pajtása végzi, hanem harminc szép 
leány; Murat megölése; Miloš halála egy vénasszony kezét ől és a többi legendás 
elemek.) 
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Szkender  bégről azok az énekek kerültek az antológiába, amelyek az olasz-
országi albánok közt jegyeztek fel: Szkender bég halála; Szkender bég és Bal-
laban; Szkender bég házassága; Szkender bég és a halál. Ezenkívül itt található 
még egy, amelyet szülővárosában, Krojában jegyeztek fel: Szkender bég nem 
halt meg. 

A balladák és románcok Mese' k-Legenda'k  cím alatt szerepelnek. Itt vannak 
többek közt a Haszan aga húga kakukká változik, azután két dal, amelyek 
motívuma a szoptató anya beépi'tése az új épületbe; A Rozafat legendája és 
A sóhaj hídjának legendája; a Két árvát nevelt fel az anya, amelynek motí-
vuma azonos a szerbhorvát Dioba Jakli ća-val, de tragikus befejezéssel; a Dho-
qina éneke stb. 

Legszámosabb dal Mujiról és Halilról szól, akik, a legenda szerint, Udbi-
nában élnek; Mujo ereje; Ének Szmililiq Aliról; Muji Halil és Desdar Osman 
aga; A havasi legel ők védszellemeinek éneke stb. 

A históriás énekek, valamint a balladák és románcok legtöbbnyire nyolca-
sokban é5 kilencesekben vannak magyarra fordítva, de számos ének, románc és 
ballada tíz szótagú. Ezeknél a cezúra úgyszólván rendszeresen a negyedik szótag 
után következik, mint az eredetiben. 

A fordítások legtöbbje ritmikus és kiegyensúlyozott, szelleme közel áll az 
eredetihez. Egyedül talán a Dhoqina énekét lehetne kevésbé sikerültnek min ősí-
teni: ritmusa nem egyformán kiegyensúlyozott, nem tükrözi mindig híven az 
eredeti verset. 

Megemlítjük még, hogy az antológia szerkeszt ője a históriás énekek közé 
sorolt egynéhány Olyan éneket is, amelyek nem tartoznak egészen ebbe a cso-
portba. Ilyen például az Ymer Aga (a férj kilenc év múltán tér haza a rabság-
ból felesége esküv őjére; ezzel a motívummal találkozunk más balkáni népek 
költészetében is); A küszöbön szép úriasszony, valamint még néhány, amelyeket 
inkább a lírai dalok közé sorolnánk (siratók stb.). 

A lírai dalok jelentős számban szerepelnek. Az els ő  csoport címe  játékok, 
köszönt ők, amely altatódalokat tartalmaz. (Fiúcska altatódala, Kisleány altató-
dala, tavaszköszöntők Elbaszánból, Molizeból, Dél-Albániából); továbbá van-
nak itt szerelmi dalok (Lányhoz szeg ődött a legény, Hej te rózsa, fehér rózsa), 
kivándorló énekek Dél-Albániából, siratók és katonadalok. 

Legszámosabban vannak képviselve a lakodalmi dalok, amelyek Lakodalmi 
rigmusok címen szerepelnek. Az ebben a csoportban található dalok Albánia 
Összes területeit felölelik. A versek a leánykérés egyes mozzanatait éneklik meg: 
a menyasszonyládát, a komahívást, a menyasszonybúcsút, a megérkezést a v ő-
legény házába, s végül a menyasszony látogatását szüleinél. 

A könyv értékét nagy mértékben emeli a sikeresen megválasztott és fordí-
tott dalok egysége. A válogatás h ű  képet nyújt az albán népköltészetr ől s a 
magyar olvasó egész valójában megismerheti e nép költészetének szellemét és 
jellegét. 

140 



Kiss Mária 

NAGY LÁSZLÓ: 
BABÉRFÁK 

Délszláv népköltészet. Budapest, 1969. Magyar  Helikon,  437 p. 

A magyar olvasóközönség az 1969. évi könyvhét egyik remekm űvével is-
merkedett meg, amikor Nagy László: Babérfák c.  műfordításgyűjteményét  vette 
kezébe. Az avatott tollú költ ő-műfordító a bolgár népköltészet tág  horizonti.'i  
bemutatása után (Szablyák és citerák. Bolgár népdalok és népballadák. 1953.; 
Sólymok vére. A bolgár népköltés antológiája. 1960.) ezúttal  -  amint azt maga 
mondja  -  a délszláv népköltészet sokrét űségéről ad megközelítő  képet a ma-
gyar olvasónak, irodalomnak. Nagy László túlságosan is szerényen fogalmaz, 
sokkal többről van itt szó. Azon túlmen ően, hogy jelen kötetben a délszláv nép-
költészet legszebb darabjaival (lírai és epikai) ismerteti meg olvasóit, bevezet 
abba a kulturális közegbe is, amelyben ezek a  folklór-alkotások  létrejöttek, él-
nek és hatnak. 

A délszláv népköltészet iránti érdekl ődés régi múltra tekint vissza Magyar-
országon. Ez az érdeklődés szinte magától értet ődő, hiszen a délkelet-európai 
népeknek közös a történelmi múltja s ez a közös sors rányomta bélyegét e né-
pek  folklórjára  is. Recenziónkban nem kívánunk b ővebben kitérni a délszláv 
népköltészet magyar megismertetésének el őzményeire, csupán megemlítjük, hogy 
Balassi Bálint, Kazinczy Ferenc,  Vitkovics  Mihály, Székács József,  Margalits  
Ede, Csuka Zoltán stb. munkái után legutóbb 1956-ban és 1957-ben Kiss Károly 
fordításában ismerkedhetett meg a magyar olvasóközönség a Hunyadi- és Zrí-
nyi-énekekkel, valamint a Koszovói lányka c. antológiával. 

Nagy László műfordításkötete alapjául  Vuk Stefan Karadži ć  immár  klasz-
szikussá  vált szerb  nápköltészeti  gyűjteménye  (Srpske narodne pjesme.  I—IX.  
Beograd,  1891-1902) szolgál, továbbá a zágrábi  Matica hrvatska  gyűjtése  
(Hrvatske narodne pjesme.  I—X.  Zagreb,  1890-1943), valamint  Stefan  Ver-
ković  (1827-1893) és mások gy űjtései. A felsoroltakon kívül számos más anto-
lógiából is történt válogatás. 

A kötet anyagának tematikus csoportosítása a  k&vetkező :  1.) Szerelmi líra, 
2.) Lakodalmas dalok, 3.) Bölcs ő-dalok, 4.) Siratók, 5.) Bájolók, 6.) Csúfolódók, 
7.) Ünnepi énekek, 8.)  Mitológikus  énekek, 9.) Munka-énekek, 10.) Balladák, 
11.) Hősi énekek, 12.)  Hajduk-énekek, 13.) Történelmi énekek,  -  összesen 206 
szöveg. 

Már e tematikus felosztásból is kiviláglik, hogy a publikált szövegek a 
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mögöttük meghúzódó szokások, hiedelmes, cselekmények kapcsán szinte a dél-
szláv folklóranyag enciklopédiáját tárják elénk. Mindennek gy űjtőmedencéje és  
egyben  kimeríthetetlen kútforrása  -  szövegekről lévén szó  -  a nyelv. A nép-
költészeti alkotások méltó átültetéséhez nem elegend ő  a fordító veleszületett 
nyelvérzéke és fordítói rutinja (természetesen m űköltészeti alkotások esetében 
sem mindig elegendő). Népköltészeti alkotás átültetésénél lényeges momentum, 
hogy az átültet ő  nyelv „folklór"-nyelv legyen és ki tudja fejezni az eredeti 
alkotás atmoszféráját és tartalmát. Mindezeket figyelembe véve örömmel jelent-
hetjük ki, hogy a délszláv népköltészet alkotásai Nagy László  személyében  a 
kívánt adottságokkal rendelkez ő  tolmácsolójukra akadtak. Műfordítónk még 
a bolgár népköltészet fordítása közben írta magáról: „Munka közben szinte 
állandóan éreztem, hogy amit csinálok, az nem egyszer űen műfordítás. A pa-
pírra vetett soroknak a magyar népköltészettel rokon hangon kellett  szólniok.  
Ha az eredeti dalokat, énekeket sikerült magyarul s méltón megszólaltatnom, 
azért engem semmi dicséret nem illet. A dicséret azoké a dalos nemzedékieké, 
akik századokon át alkották és alakították a magyar népköltészetet." (Sólymok 
vére. 429. p.) Ez a vallomása jelen kötetével kapcsolatban is érvényes. A dél-
szláv népköltészet m űfajainak olyan széles skáláját mutatja be a magyar olva-
sóközönségnek  -  a szerelmi lírától a történelmi énekekig  -  amilyen sokrét ű  
bemutatásra Nagy László el őtt magyar m űfordító még nem vállalkozott. 

A Babérfák olvasása közben a délszláv é5 a magyar népköltészet számos 
közös elemére kell felfigyelnünk. A H ősi énekek csoportjában p1. közös törté-
nelmi személyiségeink (Székely János  - Bánovác Szekula; Brankovics  György  
- Brankovics Gyuragy; Dóczy  Péter  - Dojcsin Petár; Gubec  Máté  - Gubec 
Matija;  Hunyadi János  -  Jankó  vojvoda, Jankula, Szibinyáni Jánk,  stb.) hős-
tettei kerülnek megéneklésre, valamint a történelmi események színterei is fontos 
szerepet kapnak e szövegekben  (pi.  Rigómező  - Kosovo polje;  Buda  -  Bu-
dim;  Szabács - Sabac; Pétervárad - Varadin,  stb.) A  Mitológikus  énekek 
csoportjából csupán a Balaton  líkai  nevét  - Gavanovo jezero -  emelnénk ki, 
amely elnevezés egyébként ismeretes a helyi mondaanyagban is. Ezeken kívül 
számos balladatéma és egyéb szüzsé is bizonyítja a magyar és délszláv folklór 
sokrétű  összefonódottságát. Pl. a  Szkadá ť  építése (206-212. p.) és a magyar  
Kőmíves  Kelemen ballada magyar és balkáni kapcsolatait nemrégen  Vargyas  
Lajos tisztázta. A Két kedves halála (235. p.) c. délszláv balladában pedig a 
magyar Kádár Kata ballada egyik mesei eredet ű , a virágban, fában, növényben 
továbbélő  halott motívumával találkozunk: 

Idő  multán, kicsi id ő  multán,  
Női a legény fölött zöld feny őfa, 
Leány fölött pedig piros rózsa. 
Fonódik a feny őre a rózsa, 
Selyemszalag a gyopár-csokorra. 

Az Ünnepi énekek csoportjában a téli é5 tavaszi ünnepkör meghatározott nap-
jaihoz fűződő  köszöntő  szövegek közül pl. a  Jónapot,  jó urunk (127. p.) c. újévi 
köszöntő  funkciójában és tartalmában egyaránt reg ős énekeinkkel mutat szoros 
kapcsolatot: 
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Jo'napot,  jó urunk, 
Jó vendégek itt vagyunk! 
Tőlünk is, Istent ől is 
Teremjen a búza. 
Tőkét a fürt húzza. 
Házad előtt zöld a feny ő, 
A zöld feny őn bársony csikó, 
Bársony csikón fiatok, 
Aranyos öv rajta, 
Fiú fején sapka, 
Sapkán madaracska, 
Madár Száján ének, 
Hív boldog újévet, 
Adja meg az Isten! 

A példákat tovább is sorolhatnánk még az egyezésekr ől, hasonlóságokról, 
de legalább ilyen alapvet ő  vonásnak tartjuk a két népköltészet anyagának el -
téréseit  is. Ilyen eltérés Pl.  hogy amíg a délszláv népköltészetben az  ún.  munka-
énekek magának a munka folyamatának kísérő  jelenségei, addig a magyar folk-
lórban az egyes munkákról szóló énekek csupán megéneklik a munkát. A dél-
szláv népköltészetben közismert mitologikus énekek csoportja sem található 
meg a magyar anyagban. 

Nem áll módunkban e helyütt minden lényeges momentumot figyelembe 
vennünk, de mindenképpen meg kell említenünk, hogy számunkra Nagy László 
kötete nem csupán anyagának sokrét űsége miatt, hanem az egyes énekek ke-
letkezésének időpontja miatt is múlhatatlanul érdekes. A legrégibb éneket, a  
Králjevics  Markó és testvére,  Andrijás-t (305-307. p.) 1555-ben jegyezték fel, 
a legfiatalabb pedig szinte napjainkból származik. A Történelmi énekek cso-
portjában találkozunk a Mára  partizáńka  (410. p.) c. szöveggel, amely a II. 
világháború felszabadító harcainak egyik epizódját örökíti meg költ ői formá-
ban. A hagyományos  tízszótagos  versformának  -  a  deszeterác -nak  -  eme 
aktuális tartalommal történt találkozása egyben bizonyítéka a  délsźláv  népköl-
tészet önmagát  megújító  belső  erőinek és  megújulási  készségének. 

Szólnunk kell még a kötet anyagának válogatásáról, szövegeinek filológiai 
gondozásáról, a jegyzetapparátus történeti h űségű  összeállításáról és az illuszt-
rációnak szánt, de m űvészileg annál sokkal többet nyújtó ikonográfiai anyag 
kiválogatásáról, amely mind  Vujicsics  D.  Sztoján  hozzáértő  munkáját dicséri. 
Végezetül fel kell hívnunk a figyelmet a kötet szerkeszt őjének, Karig Sárának 
a tevékenységére is, aki a kötet témájának gondozója volt a kiadónál. Ami 
pedig a kötet művészi kivitelezését illeti: méltán sorolhatjuk a magyar könyv -
kiadás legszebb darabjai közé. 
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Dávid András  

SAIT ORAHOVAC: 
SEVDALINKE, BALADE  
I ROMANSE 
BOSNE  I HERCEGOVINE 

Svjetlost, Sarajevo,  1968; 899 (különös tekintette l  a kötet  hungaricáira)  

A magyar vonatkozások, az ún. hungaricák  feltűnése a legrégibb délszláv 
népköltési vagy részben népi eredet ű  gyűjteményektől a legújabbakig csaknem 
töretlen vonalban, folyamatosan, mindmáig nyomon követhető . Az elszigetelten 
álló és ma is legrégibbnek számító XVI. századi olasz nyelv ű  adat  (Marcantonio 
Nicoletti  följegyzése.  Vö.: Zvon,  Ljubljana, 1879, 139. 1.) a Hunyadi Mátyás 
királyról szóló szlovén népénekek korai meglétét és népszer űségét rögzíti csupán. 
Az utána következő  századokban viszont már folyamatosan t űnnek föl a szö-
vegszerűen is fönnmaradt  hungaricák  (a hiteles és fiktív magyar személyek és 
más magyar vonatkozású  elemek).  Hadd támasszuk alá ezt néhány adattal is!  

Bogisié Valtazar  (1834-1908) híres és a délszláv költői néphagyomány 
kutatói számára immár alapvető  kötetében  (Narodne pjesme iz starijih, najviše 
primorskih zapisa. Biograd,  1878), amelynek énekanyaga a XVII. század kö-
zepétől a XVIII. első  feléig eltelt időszakból származik, az összesen 76 hosszú-
soros darab közül mintegy negyvenötben(!) találunk magyar vonatkozásokat. 
Egy teljes évszázaddal  Karadžić ,  Goethe és Grimm előtt, a XVIII. század els ő  
évtizedeiből (1730 tájáról) datált  Erlangenski rukopis (Erlangenski rukopis sta-
rih srpskohrvatskih narodnih pesama. Izdao dr Gerhard Gezeman. Sr. Karlovci,  
1925.) néven ismert kéziratos gy űjtemény több mint kétszáz éneke között har-
minc magyar vonatkozásút találhatunk. A konstruktív horvát racionalista, a 
ferencesek budai főiskoláján tanult  Andrija Kačic' Miosić  (1704-1760) 1756-
ban  kiadott művében  (Razgovor ugodni naroda slovinskoga)  egy-egy népi ere-
detű  vitézi éneket közöl Hunyadi Jánosról és rokonáról, Székely Jánosról. 

Ilyen kezdeti előzmények után a  hungaricák  örvendetes további fönnma-
radásának és meglétének vagyunk tanúi a Horvát  Matica  vaskos köteteiben  
(Hrvatske narodne pjesme,  I—X.  Zagreb,  1896-1940), a szlovén gyűjtemé-
nyekben  (Slovenske narodne pesmi. Uredil dr Karel Štrekelj.  I—IV. Ljubljana, 
1895-1898), a  Miladinov-fivérek macedón é5 bolgár nyelvterületr ől származó 
énekanyagában  (Balgarski narodni pesni. Sobrani od Bra ćja Miladinovci, Dmit-
rija  i Konstantina...  Zagreb,  1861.), valamint  Vuk Karadži ć  világhírű ,  klasz-
szikus  gyűjteményeiben  (Srpske narodne pjesme,  első  három kötete 1823-24- 
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ben, a negyedik meg 1834-ben Lipcsében és Bécsben; majd 1841 és 1866 között 
újabb hat kötetes énekgy űjteménye Bécsben) a XIX. század els ő  feléből és a 
századközép időszakából. 

A  hungaricák  meglétének ezt a magyar művelődés, valamint a délszláv—
magyar kulturális és irodalmi kapcsolatok kutatása és megvilágítása szempont-
jából olyannyira  nagyfontosságú  jelenségét fokozódó érdekl ődéssel tarthatjuk 
számon legújabb ilyen jelleg ű  hazai kiadványainkban is. Közülük ez alkalom-
mal a  Biblioteka kulturno nasijede  sorozatban megjelent  Sevdalinke, balade i 
romanse Bosne i Hercegovine (Sarajevo,  1968.) című  kötet hívja föl méltán fi -
yielmünket  a főként benne els ő  ízben nyomdafestéket látott gazdag anyagban 

meghúzódó magyar vonatkozásokat őrző  énekekre. 
A teljesség érdekében megjegyzend ő, hogy Bosznia és Hercegovina terüle-

téről szép számú énekanyagot közölt száznégy esztend ővel  Orahovac  előtt Mar-
janović  Luka (Hrvatske narodne pjesme. Zagreb,  1864.). Ugyancsak  Orahovac 
előtt gyűjtött nagy gonddal mohamedán énekanyagot  Hörmann Kosta  (Narodne 
pesme Muhamedovaca  u  Bosni  i  Hercegovini. Sabrao  Kosta  Hörniann.  I—II.,  
Sarajevo,  1888-89.). Újabban pedig  Parry Milman (Srpskohrvatske junačke 
pjesme. Beograd—Cambridge, 1953.) publikált err ől a területről származó éne-
keket.  (Hörmann  köteteiről  -‚  amelyek  Orahovac  lírai gyűjtésétől vitézi éne-
keik miatt mutatnak lényeges eltérést  -  csupán annyit jegyeznénk meg külön 
is, hogy belőlük gazdag magyar vonatkozású füzetet lehetne összeválogatni!) 

Gyűjtéssel és a följegyzet darabok közlésével  Orahovac  már a harmincas 
években jelentkezik azzal a célkitűzéssel, hogy egy reprezentatív válogatást ál-
lítson össze Bosznia és Hercegovina szóbeli néphagyományának lírai  kincstárá-
b61, s ezt  Marjanovi ć  és  Hörmann  epikus anyagú kötetei mellé helyezze. Jól-
lehet ilyen célkitűzések jegyében ténykedik, a felszabadulás után mégsem ezt az 
anyagot, hanem partizándalokat és két kötetnyi partizánanekdotát publikál. 

A szóban forgó, 1968-ban kiadott kötet anyaga a gy űjtő  szerint a XVI -tól  
a XX. századig alakult és formálódott, noha e tételes állítását közelebbr ől és 
elfogadható okfejtéssel nem támasztja alá, ami a kötet használóját a jelzett 
időpont alsó határának föltétlen  megkérdezójelezésére  kell hogy késztesse. Gyűj-
teményének összeállításakor  Orahovac  tekintetbe vette az el őbb megjelent vagy 
följegyzett anyagot, valamint az „él ő  emlékezetben" megőrzött darabokat, s 
ebből a roppant anyaghalmazból eszközölte a válogatást: olyan darabok mellett 
döntve, amelyeknek egy megismételhetetlen pillanat lírai rezdüléseit sikerült tar-
tósan rögzíteniük  -;  hogy ily módon a boszniai és hercegovinai égtáj énekesei 
teremtő  szellemének állítson autentikus és tartós emlékm űvet; hogy ezt a még 
mindig főként szóbeli formában él ő  költészeti kincset megóvja a további rom-
lástól é5 a pusztító feledést ől; hogy művelődési örökségként az elkövetkez ő  
nemzedékekre hagyományozza ilyen formában Is, és hogy a tudományos kutatás 
számára betakarítsa és átnyújtsa a kötet ily módon összeállt anyagát. 

A gyűjteményben prezentált anyag a szerbhorvát paraszti (f őként falusi 
környezetből származtatható), valamint az urbánus környezetek mohamedán 
lírájának (és részben epikájának) egységes csokorba fogását képviseli. Miután 
ez utóbbi dominál, érthet ő, hogy a sajátos módon urbanizált mohamedán men-
talitás, az ilyen környezetben sarjadt sajátos színezet ű  szókincs, valamint az  
epikureista -hedonista bölcselet és az ebből fakadó életszemlélet nyomja rá bé-
lyegét; s ez részben a török hódoltság, részben más keleti népek szövevényes, 
messze indázó  kultúrhatását  példázza. Ebben az ilyen anyagban egy időben 
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megrekedt világ, egy a magyar népi lírával gyakran érintkez ő  és tő le éppoly 
gyakran eltérő  élet- és szemléletmód naivitása és döbbenetesen egyszer ű , érin-
tetlen tisztasága bontakozik ki. Ezen belül pedig központi hely illeti a legény-
leány reláció erotizmusának a lehellietfinomságútól a legnaturalistább fokozatig 
eljutó ecsetelését. 

A szerző  által felhasznált és el őbb publikált füzetek életrehívói sajnálatos 
módon nem tartották szükségesnek a források minél pontosabb feltüntetését, 
immár fölösnek tekintve az erre vonatkozó „adminisztrációt", aminek nyilván-
valóan hatása lehet abban, hogy ezt a manapság már igen súlyosnak min ősíthető  
mulasztást  Orahovac  is elkövette. S ezt annál inkább hiányoljuk és fájlaljuk, 
mert 1968-ban történt! Szerz őnk egyébként több mint harminc folyóiratból és 
egyéb időszaki kiadványból, három kéziratos füzetb ől, 35 ismert antológiából 
és egyéb gyűjteményből (amilyen például Šenoa, Prodanovi ć , Čubelić , Vuk kol-
lekciója, az Erlangeni Kézirat, ill. a Horvát Matica gy űjtése stb., stb.), majd 
több újabb kori gyűjtő től merít közvetlenül is anyagot. A kötetben ily módon 
rendkívül nagy anyag (összesen 726 ének!) kapott helyet, amelyben a szerelmi 
népdalok („sevdalinke"), balladák és románcok csoportjának egy-egy különálló 
fejezet jutott. 

Jóllehet méreteiben, mennyiségében kivételesen nagy énekcsoport került 
együvé ebben a kötetben, a célkitűzések pedig messzemen ően ígéretesek és igé-
nyesek, az anyag gyakorlati használhatósága a gy űjtő-válogató és a szerkeszt ő  
fogyatékos és következetlen hozzáállásának eredményeként annyiban reális, hogy 
ez az eddig szétszórt énekréteg most egy kötetbe rendez ődött, de ugyanakkor 
kísérő  apparátusának hiánya nemcsak hogy megakasztja a kutatót a gy űjtemény 
anyagában való elmélyedésben, hanem visszautalja őt azokhoz a forrásokhoz, 
amelyekből  Orahovac,  a gyűjtő  kölcsönzött. Sajnálattal kell megállapítanunk, 
hogy például a hungaricák után kutatva ebben az anyagrengetegben, az egész 
kötetet (kénytelen-kelletlen )tüzetesen át kellett néznünk, mert az énekanyagban 
való eligazodást sem név-, sem tárgymutató nem könnyíti meg. Felt űnő  hiányos-
ságnak tekintjük azt is, hogy az egyes darabok számozatlanok maradtak, és 
legfőképpen azt, hogy e kötetb ő l egyetlen darabnak sem tudhatjuk meg a lel ő -
helyét, közlőjét és első  lejegyzésének vagy publikálásának id őpontját. Ehhez 
még föltétlenül hozzá kell tennünk a közölt népdalok, balladák és románcok 
kottaanyagának a teljes hiányát. Tekintettel a darabokban gyakran el őforduló 
török eredetű  szavakra, a kötetet megfelel ő  szójegyzék zárja, amelynek anyaga 
azonban meglehetősen hiányos, ti. nem elég következetes e szavak számbavéte-
lében, amiért nem nyújthat kell ő  segítséget; tehát alapvet ő  funkciója válik kér-
désessé. 

A szerző  az előszóban megígéri, hogy a nagyszámú variáns és a puszta 
ismétlésnek számító darabok közlését kerülni fogja. (A szempont helytállása 
egészében vitatható, de ett ől ez alkalommal el fogunk tekinteni!) A gyűjtemény 
tüzetes áttekintése után meg kell állapítanunk, hogy az ígéret beváltására nem 
került sor. A szerz ő  nem iktatja ki ugyan a változatokat, de nem sorakoztatja 
egymás mellé a tematikájuk és motívumaik alapján szorosan együvé tartozó 
avagy közeli rokonságot mutató darabokat sem. (Ezt tapasztalhatjuk nem kis 
bosszúsággal az egymástól mindenképpen indokolatlanul elválasztott és emiatt 
zavarólag ható darabok esetében, többek között a 264. és 268., az 566. és 6666., 
az 573. és 650., az 579. és 644., az 593. és 696., a 610. és 765., a 617. és 664., 
a 637. és 749. oldalon és még számos más helyen.) 
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2. 

Szóljunk most néhány szót a kötet magyar vonatkozású anyagáról! 
Az énekgyűjtemény összesen tizennégy darabjában (hét népdalban, négy 

balladában és három románcban) találhatunk magyar vonatkozást. Ilyen érte-
lemben mindenek előtt arról szálhatunk, hogy BUDAVÁR a színhelye számos  
orientális  zamatú idillnek. A budavári színhelyhez kötött nagy  szenvedélyí  
szerelmi sorsfordulók szemnek és  szi'vnek  szóló míves, költői keretét intonálja 
az a lírai darab, amely Budavár sz őlővel befuttatott vízióját villantja föl, s 
amelynek szövegét saját  fordi'tásunkban  itt közöljük egészében: 

Befutotta  fejér szöll ő  venyige, 
befutotta  fejér Buda városát! 
Nem is volt az fejér sz ő/lő  venyige, 
csak szeretők, egymásnak két kedvese 
Jó időben találkoztak egymással, 
rossz időben válakoznak egymástól. 

Búcsúzáskor egy a másnak fölfelel:  

-  Isten véled, te szép piros rózsaszál! 
-  isten hozzád, én szerelmes so'lymocska'm! 
Előtted egy széles mez ő  rónaság, 
mez ő  mögött egy zöld erd ő  rengeteg, 
az erdőben egy huss viztl kutacska, 
apróka  jég van a kútnak mélyiben. 
Vedd a jeget, tedd is bé a kebledbet 
Ahogyan a jég olvadoz kebledben, 
utánad is épp úgy hervad a szívem! 

A következő  lírai darabban már arról értesülünk, hogy Budavárát Budim-
hja  Haso  építette. Amikor azonban fölrakta a várat, egy leomló szikla agyon-
sújtja. Az utána következ őben meg arról, hogy a Duna vize Budavár fel ől fo-
lyik, ahol három ifjú kalmárt öltek meg. Egy másikban pedig egy leányka 
halott kedvese utáni bánatában levágatja haját, Budára küldi, Ott arannyal, 
gyönggyel  ékesi'tteti,  s Budavár kapujára rakatja, hogy az arra járók  megcso-
dálják  é5 hírét vigyék súlyos bánatának. Budavárral esik meg az a csoda is, 
hogy a kedvese után sóvárgó leány szemének tüzét ől lobban lángra. A követ-
kezőben a budai lányka  (,‚Budimka djevojka")  nagy betegségének ecsetelése kap 
helyet, akinek fájdalmas sóhajait egész Buda visszhangozza. 

A 626. oldalon közölt ballada budai vezére  („budimski vezir")  a hegyek 
közt lovagolva, éneklésre biztatja hitvesét (a szerbhorvát vitézi énekköltés gyak- 
ran előforduló, sablonos megoldásaként). E kívánsága azonban gyászos követ- 
kezményekkel jár, mert  Ale  harambasa elragadja az asszonyt, aki szíve szerint 
maga is az erdei betyárhoz húz. És Budához kötik a boszniai é5 hercegovinai 
énekmondók azt az ingerkedő, mosolyt keltő  éneket is, amelyben Buda piacán 
szerecsent árusítanak, akit tömérdek kincsért egy b ővérű  özvegy vásárol meg, s 
három álló napig eredménytelenül igyekszik fehérre  síkálni  a Duna habjaiban. 

Figyelemre méltó kivételt képez a 405. oldalon közölt  Propio se miad Alija, 
mlad Budimlija  kezdetű, eleven hangú, évődő  népdal, jóllehet ez esetben nem 
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Buda miatt, hanem azért, mert ez a darab a délszláv népköltésben közismert 
és a magyar  Dáczy Péter nevéhez fűződő  híres bordal kései boszniai változatát 
képezi.  Dóczy  Péter, a „vitézségér ől nevezetes"  váradi (péterváradi)  bán, „aki 
testvérével együtt Nándorfehérvárt éveken át hadakozott a  szendrői  törökkel", 

akit 1480-ban vitézsége és rátermettsége elismeréséül Mátyás király  jajcai  bán-
nak nevez ki. Hírnevét a szerbhorvát lakosságú vidékekkel fönntartott kapcso-
latai és a törökellenes akciókban való tevékeny részvétele alapozza meg. A dél-
szláv vitézi énekhagyományban mindamellett aránylag szerény helyet foglal el, 

inkább a nevéhez fűződő  bordalvariánsok kedves, mulatozó figurájaként vált 
közismertté. Ehhez mindenképpen az ének megragadó dallama is hozzájárult, 
olyannyira, hogy manapság is hallani. (Megjegyezzük még, hogy a föltétlenül 
régebbi és eredetileg  Dóczy  Péter nevéhez fűződő  bordalnak könnyűszerrel so-
rolhatnánk föl legalább húsz szerbhorvát és szlovén változatát.) 

Az  Orahovac  kötetében közölt darab mindenekel őtt ékes példája az egy-
szerű  névbehelyettesítéssel történ ő  variánsalakulásnak. E megállapításunkat bi-
zonyítandó, alább a  Dóczy  Pétert szerepeltet ő  darabot Kiss Károly fordításában 
közöljük, ezzel párhuzamosan pedig  Orahovac  változatát tüntetjük föl:  

Dojčin Petar  és Mátyás király 

Jó bort ivott Dojčin Petar varadini bán 
Csak egy napig tartott néki háromszáz dukát 
Addig tartott buzogánya, jó hátas lova. 

Meg is szidta Mátyás király, erős uraság: 
Istenedet, Doj čin Petar, varadini bán, 

Csak egy napig tartott néked háromszáz dukát, 
Addig tartott bzogányod, jó hátas lovad? 
Fölfelelte Dojčin Petar varadini bán: 
-  Ne szidj engem, er ős uram, hej, Mátyás király, 
Jöttél volna a kocsmába, hogy velünk igyál! 
Ha te azt a kocsmárosnét csókoltad volna, 
Pest városát, Buda várát elittad volna! 

Propio  Se  miad  Alija,  miad Budimlija 

Propio  se mlad Alija, mlad Budimlija, 
i popio sto dukata sve za jedan dan, 
i svog ata zlatnog rahta i po Budima. 

Njega  kara Hasan-pasa, gradski valija: 
- Šta je tebi, mlad  Alija, mlad Budimlija, 
te ti popi sto dukata sve za jedan dan 
i svog ata zlatna rahta i p0  Budima? 

-  Ne pitaj me, Hasan-paso, moc'ni valija, 
da ti ljubis ono zlato koje Ijubim ja, 
popio bi trista dukat' sve za jedan dan, 
i svog ata ziatna rahta i vas Budim grad! 
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Orahovac  variánsa, amint látható, megtartja az eredeti, régebbi románc 
színes fordulatosságát, de a boszniai énekesek el őtt immár teljesen ismeretlen 
magyar szereplőt, ismeretlen voltánál fogva, a kötet egyéb darabjaiban is gyak-
ran feltűnő  Alival helyettesítik. (Ez a legtöbb esetben fiktív, közhelyszer ű  név 
rövidsége miatt vált alkalmassá a behelyettesítés céljaira.) 

A kötet még hátralev ő  magyar vonatkozású darabjaiban nagy anyagi érték 
kifejezőjeként MAGYAR ARANYDUKÁT  („madžarija")  szerepel. Ilyen alapon 
vagy egy-egy leány pazar öltözéke ér háromszáz magyar dukátot (24. 1.), vagy 
a férjhez készülő  leány hajába fonnak ugyancsak háromszáz aranydukátot 
(136. 1.), esetleg elvesztését emlegetik (357. 1.), vagy fényes csillogása váltja ki 
önkéntelen gyönyörködésüket (831. 1.) 

Az utolsó magyar vonatkozású darab Viszont arról szól, hogy a sátorában 
betegeskedő  daliás  Mujón  HÉT MAGYAR HADFI  (,‚sedam Madžara")  ejtett 
Súlyos sebet. 

3. 

Ismertetőnk végére érve el kell mondanunk, hogy  Orahovac  boszniai és 
hercegovinai népköltési gyűjteménye mindenekel őtt magyar vonatkozásai miatt 
vonzott bennünket, ami szempontként alapvet ően meghatározta írásunk jellegét 
és szerkezeti arányait. Mindemellett leszögezhet ő  az is, hogy a kötetből kiemelt 
és vázlatosan ismertetett  hungaricák  mennyiségi és minőségi szempontból is 
szerényebb anyagot revelálnak. A kötet f őként ilyen szempontú vizsgálatával 
párhuzamosan figyelmünket hellyel-közzel a prezentált anyag megmunkálásával 
kapcsolatos hiányosságok kötötték le. Erre való tekintettel  viszont  azzal re-
kesztjük be írásunkat, hogy e vaskos, gazdag és színes anyagú antológia a nép-
hagyomány kutatói számára új kutatási lehet őség, amelynek érintett hiányos-
ságai azonban jelentősen csökkentik e pazar kiállítású könyv igényesebb  hasz -
nálhatóságát.  
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Dávid András 

SZELI ISTVÁN: 
UTAK EGYMÁS FELÉ 

Fórum,  újvidék,  1969; 278 

1. Ez az ízléses külsejű  tanulmánykötet híven tükrözi Szeli Istvánnak a 
hazai magyar nyelvű  tudományosság és művelődés terén végzett  eddgi  mun-
kásságát. 

A könyv felépítése a szerz ő  irodalmi-esztétikai érdekl ődésének világosan 
elhatárolható, kett ős arculatáról tanúskodik, s e kétsíkú affinitás az eddigi pá -
Iyaívébő l  ismert esztéta-kritikusi attit űdnek az előbbit továbbépítő, újabb stá-
ciója. Affinitásának egyik síkja Szeli Istvánt ugyanis a magyar—délszláv m ű -
velődési-irodalmi kölcsönösség mélyrétegeinek avatott és  -  bátran hozzátehetjük  
-  félreérthetetlen hivatástudatot reveláló búvárjaként állítja elénk. A (sorrendre 
való tekintet nélkül) második érdekl ődési és kutatási síknak megfelelően  -  az 
előbbivel azonban mindeddig párhuzamosan és egyidej ű leg  -  Szeli a „vajda-
sági ég alatt" lombosodó írás figyel ője, krónikása és messzemenően igényes ér-
telmezője. A kötet terjedelmesebb els ő  részét a délszláv—magyar irodalmi-m ű-
velődési érintkezések összesen két kérdésének: a magyar és szerb felvilágosodás 
párhuzamos vonásainak, valamint a Tragédia délszláv területen kirajzolódó út-
jának és fogadtatásának szenteli. A fed őlapon szereplő  UTAK EGYMÁS FELÉ 
könyvcím a kötetnek erre a két tanulmányára vonatkozik közvetlenül, jóllehet 
e tanulmányok puszta összef űzésének a funkciójánál jóval tágabban értelmez-
hető , sokkal nagyobb teret befogó irodalmi-kulturális kutatási orientáció beszé-
des szimbólumaként fogható fel. 

A kötet második részének (kivéve a Móricz Barbárok c. novellájával kap-
csolatos Írást) közvetlen és immanens szálakkal egymáshoz f űződő  rajzaival,  
„dagerrotipjeivel"  és irodalmi életképeivel a hazai magyar literatúra els ő  négy 
évtizedének arcképcsarnokát vázolja, behatóbban  ecsetelve  a negyvenes évek  iro -
dalmát; ennek keretében pedig a Híd háború utáni fejl ődésvonalát követve nyo-
mon, és megrajzolva a korszak írói közül huszonegynek (többek között  Munk  
Artúrnak, Szirmai Károlynak, L őrinc Péternek,  Sinkó  Ervinnek,  Majtényi  Mi-
hálynak,  Laták  Istvánnak,  Tkurzó  Lajosnak, B. Szabó Györgynek, Herceg Já-
nosnak és másoknak) a rövidre fogott, tömörített portréját. 

A kötet Így összeállt anyaga egészében a logikus id őrendi sorrendet követi, 
tematikájára és feldolgozási módszereire való tekintettel azonban divergens jel-
legű  írásokat egyesít, s így nem számíthat az olvasó egyöntet ű  érdeklődésére 
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mind a két rész szövegeit illetően. A könyv második felében található írások 
zöme másodízben kerül kiadásra, lényegesebb módosítások nélkül, amiért már 
nem hat az újság ingerével. Visszatérve egyébként a könyv címére, hajlamosak 
vagyunk Úgy vélekedni, hogy a szerz ő  is a magyar—délszláv kölcsönösség egy-
más felé vezető  utait kutatva, az erre vonatkozó anyagot tekinti könyve tény-
leges gerincének. Mindezért a jugoszláviai magyar irodalomra vonatkozó részek-
kel ezen a helyen behatóbban nem foglalkozunk, annál inkább, mert eredetileg 
is voltaképpen azzal a szándékkal láttunk íráshoz, hogy a kötet magyar—dél-
szláv művelődési-irodalmi kölcsönösséget fejteget ő  tanulmányairól szóljunk. 

Az irodalmi komparativizmus vagy összevet ő  irodalom, amelynek a mód-
szereit alkalmazza Szeli is mindkét tanulmányában, már jó ideje affirmálódott 
mint szemléletmód és kutatási módszer, f őként az európai irodalmakban, s az 
azokat egymással összekötő  területeken nyert az utóbbi évtizedekben tényleges 
polgárjogot is objektív-nagy lehet őségeivel: aspektusainak új távlatokat kínáló 
jegyeivel. Az intenzív és számtalan területen át- meg átszöv ődő  délkelet-európai 
és balkáni együttélés művelődési struktúrájának tárgyilagos megvilágítása mind-
inkább föltételezi és megköveteli e módszer alkalmazását és tehet őségeinek to-
vábbi feltárását. Ami ezzel kapcsolatosan a magyar—délszláv relációt illeti, el-
mondhatjuk, hogy számos magyar, szerbhorvát és szlovén nyelv ű  résztanulmány, 
monográfia és vázlat illusztrálja és bizonyítja a föntebbi tézisek realitását és 
fokozatosan növekvő  aktualitásukat. 

A hazai magyar nyelv ű  kutatás ilyen téren jelenleg még csak szerény ered-
ményeket mutathat föl, ti. az  ilyen vonatkozású stúdiumokat é5 kutatásokat 
szorgalmazó, koordináló és irányító intézmény, a Hungarológiai Intézet is nem-
rég alakult meg. Erre való tekintettel Szeli István kötetét megkülönböztet ő  fi-
gyelem illeti, hiszen a hazai délszláv—magyar irodalmi komparativisztika nyom-
tatásban is napvilágot látott, mindmáig szerény tárházának  kiva'1o1  új eredmé-
nyét köszönthetjük benne. 

2. Jeleztük már, hogy a szerz ő  kötetének első  két tanulmányát szenteli a 
magyar—délszláv kölcsönösség kérdéseinek. A magyar e's a szerb felvilágosodás 
párhuzamos vonásai címet viselő  első  tanulmány (9-48. 1.) mindazoknak szól, 
akik az összevető  irodalom koordináta-rendszere iránt érdekl ődnek; akik a ma-
gyar—jugoszláv művelődési és irodalmi érintkezések indítékait és szövevényes 
rajzát fürkészik. A szerz ő  ennek a témakörnek egyik különösen izgalmas vonat-
kozását tanulmányozza 1965-ben könyv alakban is megjelent  Hajnóczy és a dél-
szlávok című  értekezésében. Ilyen el őzmények után érthet őbbnek tekinthető  az 
anyagelrendezésben és az okozati összefüggések megfogalmazásában az a gon-
dolantonként és szakaszonként megfigyelhet ő  szuverenitás és meggyőző  bizton-
ság, amellyel végigkalauzol bennünket tanulmánya soksíkú szellemiségét feltáró 
világán. Az olvasó tekintete mindemellett nem siklik könnyedén ezen a párhu-
zamaiban körültekintően mérlegelő , az eltérésekre tárgyilagos pedantériával 
utaló, mindenkor érvekkel bizonyító és fokozatos rendszerességgel építkez ő , ala-
pos tudományos megfontoltsággal írt tanulmány gondolatain. Magyarázhatjuk 
ezt bizonyára azzal is, hogy a felvilágosodás magyar és szerb változatának 
szálait párhuzamosan gombolytva, a szerz ő  megköveteli és föltételezi olvasó-
jától e két terület el őzetes ismeretét. Ezen túlmen ően azonban része van ebben 
annak is, hogy „A két irodalom egybevethet őségének nem kis akadályai ugyanis 
a felvilágosodás korában lezajló társadalmi folyamatok és szellemi struktúravál-
tozások időbeli eltolódásai, min őségi különbségei, fáziseltérései, amelyek a fejl ő- 
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désben  részt vevő  erők, a történelmi, nyelvi művelődési, vallási stb. tényez ők 
különbözőségének következményei." 

Szeli tanulmánya a felvilágosodás korabeli magyar, illetve szerb szellemiség  
koncíz,  de igen plasztikus rajza; e szellemiség biztos kézzel fölvázolt térképe a 
rajta elhelyezkedő  magyar é5 szerb  dombořzat  megfeleléseivel és eltéréseivel. El-
téréseivel, mert a magyar irodalom megfelel ő  korszakában például az irodalom-
nak világnézeti (társadalmi, nemzeti, politikai) összeszöv ődöttsége jut er őtelje-
sebben kifejezésre, míg a szerb racionalizmus irodalma (más állami és társadalmi 
konstellációk következményeként) inkább az eszmék síkján jut kifejezésre, ke-
vesebb közéleti feladatot vállalva. 

A szerző  részletesen kifejti a vonatkozó társadalmi kereteket, kell őképpen 
hangsúlyozva, hogy azokra a magyar és délszláv részr ől egyaránt jellemző  a 
polgári osztály lassú kibontakozása, a nyelvi egységesülés, a széttagolt feudális 
színezetű  műveltség nemzeti szinten való kiegyenlít ődése, vagyis a polgári nem-
zetté való fejlődés. Kármán, Csokonai, Kazinczy vagy  Dositej  életének tra-
gikuma annak a nyomatékos bizonyítéka, hogy eszméik társadalmi fedezete 
egészében hiányzik, így művelődési, irodalmi és társadalmi vízióik valóra vál-
tásához sincs meg a kell ő  táptalaj. Elválasztó vonalként mutatja viszont ki a 
magyar felvilágosodás főúri jellegét, amely egyben elhatárolja mind a nyugat-
európai, mind pedig a szerb felvilágosodástól. Ez utóbbinak ilyen értelmezhet ő  
osztályjellege voltaképpen nincs is, amiért a szerb felvilágosodás irodalmából 
hiányoznak majd a magyaréhoz hasonlítható társadalmi tartalmak, s jelent ősége 
inkább művelődési eredményeiben és etikai összetev ő iben mérhet ő  le. 

A kor eszmei koordinátáit  iletően -  amint azt Szeli hangoztatja  -  jel-
lemző, hogy a szerb nép ez id ő  tájt lép a keleti kulturális szférából a nyugat-
európai értelemben vett modern társadalmi szervezés és m űvelődés szférájába. 

„A szerb felvilágosodásnak nem kellett megtagadnia önmagát: f őúri ága-
zatában ki sem alakulhatott, franciás é5 radikális hatások nem érték dönt ő  mér-
tékben, s mentes maradt azoktól a végletességekt ől is, amelyek Magyarországon 
1795 májusi epilógusához vezettek." Az állami-politikai élettel kapcsolatos meg-
rázkódtatások tehát nem szabdalják föl a magyaréhoz hasonló végzetességgel a 
szerb felvilágosodást, ezért lesz ennek a menete egyenletesebb. Sodrása ugyan 
nem lesz oly mély, mint a magyar irodalom, de m űvelői nyugodtabban fejleszt-
hették ki erőiket, s jóval kevesebb megrázkódtatással juthattak el a nemzeti 
gondolat kiteljesedéséhez a romantikában. 

A felvilágosodás „literátori" programjához tartozik mind a két irodalom-
ban a művelt nemzetek irodalmi eredményeinek „magyarítása", illetve „szer-
besítése", aminek csaknem abszurd következménye az önálló alkotás és átültetés 
határainak elmosódása (p1.  Vitkovics Spomen Milice  c. fordítása Vagy Kazinczy  
Bácsmegyeije  esetében). 

A szerző  igen lényeges megállapításai közé tartozik, hogy a szentimentaliz-
mus,  stílusirányként,  társadalmi fedezet nélkül, akár  Kármánnál,  akár  Sterijánál  
valójában az „imitáció szintjéig" jut, hozzájárulva az európai irodalmi ízlés 
meghonosításához, jóllehet a nemzeti m űveltség vérkeringésébe nem szívódott 

fel egyértelműen, s főként nem a polgárosultabb szerb olvasóközönség táborában. 
A szerb irodalomban a szentimentalizmus  kármáni  vagy Kisfaludy Sándor-féle 
változatainak a létfeltételeit hiába kutatnánk. Ezért esetleg csak a kazinczyas -
gessneri  idill és  marmonteli  moralizálás síkján rokonítható. 
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A polgári közköltészet eredményeit illet ően a szerző  szerint „ . . . nem lehet 
analóg jelenségnek tekinteni ... szerb és magyar daloskönyvek költészetét, mint 
ahogyan nem lehet a magyar pasquillusköltéssel sem azonosfta ńi. . .". A felvilá-
gosodás műfajai közül Szeli kimutatja a fontosabbak meglétét mind a magyar, 
miYid a szerb irodalomban. Előkelő  hely jut így az utazási-, kaland-'és állam-
regénynek (Bessenyei, Vidakovi ć), valamint az  -önéletírásnak"  naplónak és az 
emlékiratok különböz ő  válfajainak (Dositej, Kazinczy, Sava Tekelija). Az eposzi 
kísérletekről viszont megállapítja, hogy azok a magyar irodalomban a klasszi-
cista hagyományra épülnek, míg a szerbben az eposz nem alakult ki, de fejlett 
alakja virágzik a népi epikus énekköltésben. 

A beható érdeklődésünkre ugyancsak számot tartó második tanulmány 
(49-126. 1.) A Tragédia délszláv képe címet viseli, s a szó szoros értelmében 
„in medias res" szerkesztési megoldással indul a csaknem sz űkmarkúan mért be-
vezető  mondatok után. A szerz ő, az előbbihez hasonlóan, ebben a tanulmányá-
ban Is erő teljesen igazolja azt a róla már leírt min ősítést, miszerint ő  az „egyik 
legképzettebb esztétánk é5 legjobb stilisztánk". Módszeres okfejtése, téziseinek 
argumeń tációja messze fölülmúlja az err ől a kérdésről eddig leírt sorokat, akár 
a vonatkozó hazai írásokra, akár a határon túliakra gondolunk. Ebb ől a mo-
nográfikus igényeket jelz ő  tanulmányból Madách congeniális Tragédiáiának út-
ját, annak minden fázisát követhetjük nyomon id őben és térben egyaránt, tehát 
a különböző  délszláv nyelvek külön területeit illet ően is. „A fordi'tások törté-
nete és indítékai, az interpretációk, kommentárok, a Madáchcsal foglalkozó ta-
nulmányok természete, szelleme, egymástól nagymértékben eltér ő  irányai, a mő  
és a fordítók kölcsönös viszonya, továbbá azok az er őfeszítések, amelyek a 
Tragédia színpadra vitelére irányulnak s maguk az el őadások és fogadtatásuk: 
mindez külön-külön is egy-egy fejezete a Tragédia magyar irodalmon kívüli éle-
tének, emellett pedig a maguk módján a magyar—délszláv szellemi kapcsolatok 
történetére is fényt derítenek, mindenkori hu" kifejez őjeként a népek egymás kö-
zötti általános viszonyának." 

A tanulmány fejtegetéseib ől szerzünk tudomást arról, hogy a Tragédiának 
összesen nyolc délszláv fotd ćtása keletkezett, nyomtatásban viszon ť  csak négy 
jelent meg. Az első  kéziratos fordítás  Mita Popov' (Popovics  Döme) bajai szü-
letésű  költő  munkája 1866-ból, amely ma is lappang, s amely a német mellett 
az első  idegen nyelvű  fordítások közül való. Popoviéét  lován Jovanovic' Zmaj 
fordítása követi 1890-b8!. Zmaj és Madách költészete, írói égisze között, amint 
Szeli analízise alapján kiderül, valójában nincs koinciclencia. Zmaj ezt a munkát 
Filológiai érdeklődésből, feladatszerűen vállalja, a Kisfaludy Társaságnak ajánlva 
azt hálás viszonzásként, hogy a Társaság negyvenéves írói jubilumát díszesen 
megüli. Ez az „alkalom" válik a fordítás voltaképpeni indítékává, s a „fel-
oldódás készsége" teljességgel hiányozni fog a munkából, s „ez teszi a Čovekova 
tragediját tónusban, dikcióban, de azt mondhatnánk, koncepcióban Is Madách 
művétől eltérővé". Zmaj nem érzi meg a drámaiságot, s így föloldja tömörségét, 
enyhíti feszültségét, hogy mindezzel eszmei mondanivalójának eltorzftását ered-
ményezze, s ahogy Todor Manojlovi ć  is megállapítja, „nem adja vissza az ere-
deti szellemét". A tónusváltozás egyik oka a madáchi jambus verstechnikai meg-
másítása is. Madách összefoglaló általánosításával, makrokozmikus képeivel 
ellentétben Zmaj részletez ően konkrét é5 csak a mikrokozmosz képeivel vissz-
hangozza a magyar eredetit; „ . . Zmaj Tragédiájának gondolatvilága, szöve-
gének gondolati sz őttese egyszerűbb. Ez az egyszer űsítés nem a szöveg r6vi- 
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dhésének,  sorok és részletek elhagyásának a következménye (hisz a szerb szöveg 
több mint 200 sorral hosszabb, mint a magyar), hanem a verbális ürességé 
amely a szóval akarja pótolni az elmaradt fogalmi tartalmat."  

Szövegösszehasonlítás  közben Szeli figyelmét nem kerüli cl  Zmaj  érintett 
módszereiből következően az alakok elrajzolása, a szövegszaporító, szövegpótló 
és magyarázó szabadosság, verbális szenvedélyének fölülkerekedése, költ ői dik-
ciójának némileg alacsonyabban szárnyaló jellege, a kötöttségt ől a lazaság felé 
történő  eltolódása, majd pedig az is, hogy Madách költ ői előadásának emelke-
dettsége helyébe a maga olyannyira kedvelt és m űvelt népies realizmusát kínálja 
föl; vagy hogy  Zmaj  szóhasználata igen-igen sok helyen ma már alacsonyabb 
stílusrétegbe tartozik; hogy Madáchot is, akár Aranyt például, szerbesen pró-
bálta fordítani, amiért nem sikerült átmentenie szerb nyelvre Madách Tragédiá-
jának igazi légkörét. Mindez pedig lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy e m ű  
nem tudott meghonosodni a szerbhorvát színpadokon. 

1938-ban a Tragédia újabb fordítását  Jankulov Viadislav  pravoszláv pap, 
újvidéki szentszéki jegyző  és püspöki titkár jelenteti meg. Szeli figyelmeztet arra 
a körülményre, hogy  Zmaj  fordítói hozzáállásával szemben  Jankulov  a mű  szel-
lemében való teljes föloldódásról tesz tanúságot puritánul személytelen, fenntar-
tás nélküli odaadásával.  Jankulov  mindemellett nem költő, ez az egyetlen iro-
dalmi kalandja. Szeli további fejtegetései nyomán az is megállapítást nyer, mi-
szerint  Jankulov,  következetesen pontosságra törekedve, leegyszer űsíti Madách 
sokszínű  világlátását, és érzelmi lefokozást idéz el ő .  

Stefanovi ć  Svetislav  azzal lát az átültetéshez, hogy „adekvát és végleges 
fordítását" adja „ennek a valóban nagy költ ői műnek, amelyre méltán büszke 
a magyar irodalom". Műve 1940-ben jelenik meg Belgrádban, s noha sok téve-
dést követ cl, a drámaíró Madáchot ő  szólaltatja meg legtöbb sikerrel, felszínre 
hozva „az eszmék és gondolatok harcának drámai elemeit", és meg őrizve Ma-
dách mély gondolatiságát. 

A fordítók közül az 1969-ben  elhćinyt Jankulov Borislav  bátyja föntebb 
említett fordítását igyekszik korrigálni és egyszer űsíteni. A költőt azonban nem 
sikerült megszólaltatnia, főként azért, mert „vallásbölcseleti, filozófiai és törté-
nelmi vitatételeinek igazolását és illusztrálását kereste" benne. Az utolsó, kéz-
iratban maradt fordítás  Trbojevi ć  Petaré  az ötvenes évek elején készült eszpe-
rantóból, de munkája még  Zmajénál  is népiesebb hangú. Mintegy 1135 sorral 
bővíti az eredetit, s annak tartalmi torzításához jut azzal is, hogy a népszer ű -
sítés szándékával „a népköltészet hangfekvésébe" teszi át. 

A kevés eredménnyel járó előbbi fordítókkal ellentétben  Vilko  Novak és  
Tine Debeljak  1940-ben kiadott szlovén nyelv ű  fordítása a legharmonikusabb 
fordítás-teljesítmények közé sorolható mind a társadalmi, mind pedig a formai 
vonatkozások visszaadását illet ően. 

A Tragédia délszláv fordításaival kapcsolatos körkép részletes (mintegy 70 
oldal terjedelmű) rajza után Szeli a Tragédia színpadi útját vázolja, ami tulaj- 
donképpen csupán a zágrábi  Kraljevsko zemaljsko hrvatsko kazaliite  előadására 
vonatkozik 1914-b 05 1 . (Az előadást hűvösen fogadják, amihez többek között  
Milan Ogrizovic'  elhamarkodott, silány fordítása is kétségtelenül hozzájárult.) 

Tanulmánya utolsó részét a szerz ő  a Tragédia értelmezési kísérleteinek 
fölmérésével zárja, megállapítva, hogy a fordítók többségéhez hasonlóan az 
értelmez ők is javarészt a mű  költői determináltságát sikkasztják cl; világnézeti, 
történelmi vagy vallásfilozófiai  korlátaiknál  rekedve.  Todor Manojlović  például 
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a Tragédiához kizárólag a világirodalom vonulataiból közelít, mindent az euró-
pai szellemiség egyetemes áramlataiból eredeztetve, ami Viszont  szellemtörténéti  
buktatókhoz juttatja.  Jankulov Borislav  egyrészt a szláv fajiság indítékait nyo-
mozza a mű  motívumaiban, másrészt pedig a századeleji polgári tudatválság 
igazolását kutatja irodalomban és történelemben, ami szempontjainak egyértel-
műen teljes esztétikai meddőségét eredményezi.  Stefanović  Dante és  Njegol  mű-
vével hasonlítja össze a Tragédiát, másrészt viszont Ő  is a világirodalmi analó-
giák é5 a szláv lelkiség  útvesztőinél  köt ki. 

A Tragédia délszláv képének ilyen mindenképpen teljességre törekv ő, tüze-
tes, pontos és (még a fordítás-visszafordítás módszerét is kamatoztatva) min-
denre kiterjedő  figyelmű  megrajzolása után Szeli méltán szögezi le, hogy „a 
fordítások egyenetlen értéke s ennek következtében a visszhangtalanság és a 
színpadi kudarc az oka annak, hogy nem született mélyebb elemzés, igényesebb 
monográfia vagy összehasonlító tanulmány Madách művéről". 

Említsük meg végül, hogy mind a két tanulmány  jegyzetanyaggal  zárul, a 
szövegben pedig a tanulmányban elemzett Tragédia-fordítások egykorú illuszt-
rációi találhatók. (Ilyen teljesség láttán fokozott mértékben hiányoljuk a dél-
szláv—magyar kapcsolatokkal foglalkozó két tanulmány szerbhorvát nyelv ű  
kivonatát.) 

3. A két tanulmány a szerz ő  magas szintű  filológiai felkészültségének, 
megbízható esztétikai kritériumainak, az összehasonlító módszer eredményes 
gyakorlati alkalmazásának újabb beszédes bizonyítéka. Mindkét tanulmány 
módszeressége, elmélyült objektivitása, kim űvelt stílusa és találó nyelvi lelemé-
nyei alapján méltán szolgálhat iskolapéldaként az összehasonlító stúdiumok 
felé orientálódó ifjabb kutató el őtt. A hazai magyar—délszláv irodalmi  kom-
parativisztika  az Utak  egymás  felé kötet szóban forgó két tanulmányával  min-
den bizonnyál  kiérlelt és példamutatóan magas szintű  igényességgel kimunkált 
adalékokkal gazdagodott, amelyeket e tudományszak jeles eredményei közt kell 
számon tartani. 
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Matijevics  Lajos 

FEHÉRTŐI  KATALIN: 
A XIV. SZÁZADI MAGYAR 
MEGKÜLÖNBÖZTETŐ  NEVEK  

Nyeivtudományi Értekeze'sek,  68. sz. Budapest 1969. 

A nyelvtörténet már számtalan XIV. századi forrásmunkát, nyelvkincset 
és adatot tárt fel a nyelvtudomány számára, ám ez az id őszak átmenetiségénél 
és kimeríthetetlenségénél fogva újabb és újabb kutatásra, újabb és újabb Szem-
pontú szemlélődésre serkenti a nyelvészeket. A magyar névtudomány m űvelői-
nek a személynévadás szempontjából izgalmas ez az id ő , mert a személynevek 
kételem űvé válásának a korszaka. 

Mivel az anyaggyűjtést hiányos személynévlajstromokból kell végezni, és 
figyelembe kell venni a korszak társadalmi, történeti és gazdasági változásait 
is, Fehértói Katalin nem könny ű  feladatra vállalkozott. 

A könyv három nagyobb részb ől áll: a bevezetésből, a névanyag feldolgo-
zásából és az adattárból. A szerz ő  Bálint Sándor, Bárczi Géza, Benk ő  Loránd, 
Markó Imre Lehel, Mollai Károly, Mikes László, de f őleg Kniezsa István fel-
osztásának tanulmányozása után 3840 nevet gy űjt Össze az oklevéltárakból. 

anyaggyűjtésemben szerepel minden olyan kételem ű  név, melynek második 
eleme magyarnak tűnik (keresztnév, helynév, köznév), dictus-szal vagy anélkül 
kapcsolódik az egyelemű  névhez, azonban filius és de szócska felhasználása 
nélkül." - mondja a szerz ő . 

Fehértói Katalin részletesen tárgyalja a megkülönböztet ő  elemek keletke-
zését, megállapítja, hogy személynevekb ől (Pl. Petro Andreas de Pelis [A. 501, 
helynevekből (Pl. Nicolaum Farkasdy [F. 341 é5 főleg köznevekből alakultak. 
A névadó köznevek többnyire tulajdonságot jelent ő  szavak (Pl. Kopasz, Siket), 
foglalkozásnevek (Asztalnok, Dobos, Saruvarró), valamint népnevek (Német, 
Oláh, Tatár). Társadalmi rétegez ődés szerint is megoszlanak a nevek. A sze-
mélynevekből és a helynevekből származó elnevezések számaránya szinte azo-
nos a felső  és az alsó társadalmi osztályban. Az alsóbb rétegeknél azonban a 
közszavakból alakult megkülönböztető  névadás a kedveltebb. 

A megkülönböztető  elemek felsorolt típusai örökl ődhetnek Is. A szerz ő  gon-
dosan é5 alapos bizonyi'tékokkal mutatja be ezt a folyamatot, példákkal, kimu-
tatásokkal, családfák rajzával világítja meg a megkülönböztet ő  nevek család-
névvé válását. 

A könyv harmadik része a száz oldalnyi adattár. Minden személy mellett 
külön sorszámot találunk, a sorszám után az els ő  adat évszáma áll, majd a sze- 
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mély neve és a szövegkörnyezet. A személynév utáni zárójelben az adatok lel ő-
helyét, az adatok utáni zárójelben pedig az utalásokat tünteti fel a szerz ő . Az 
adattár könnyen olvasható és áttekinthet ő .  

Végezotül  elmondhatjuk, hogy Fehértói Katalin igazi filológus, a Jó nyel-
vész pontosságával és a hozzáért ő  névkutató jártasságával igen értékes tudomá-
nyos munkával ajándékozta meg a magyar nyelvészeket. Ez a 160 oldalas 
könyv nekünk, akik még csak most tesszük az els ő  lépéseket a névtudomány 
területén, fontos útmutató tanulmány. Ezért nemcsak elismeréssel, hanem köszö-
nettel is tartozunk a szerz őnek. 

157  



AZ INTÉZET ÉLETÉB Ő L  



Szeli István 

A HUNGAROLÓGIAI INTÉZET 
EGY ÉVE 

1970. február elsején volt egy éve, hogy mindössze három állandó munka-
társsal, munkahelyiségek, felszerelés és könyvtár nélkül a Hungarológiai Intézet 
megkezdte tevékenységét. Munkaterveit é5 költségvetését már el őzőleg jóvá-
hagyták, de a kutatómunka szervezetlensége, a küls ő  munkatársakkal és más 
rokonintézményekkel való kapcsolatok kiépi'tetlensége, a kezdeti nehézkes ügy-
kezelés valamint az egyes tudományágazatokban (folklór) mutatkozó káder-
hiány következtében a tervek realizálása csak igen nehezen indulhatott meg. 
E nehézségek jó részét az elmúlt tizenkét hónap alatt sikerült leküzdeni: Inté-
zetünknek ma már saját munkahelyiségei vannak, állandó munkatársainak száma 
ötre emelkedett, ügykezelésének önállósítása folyamatban van, felszaporodott a 
könyv- és dokumentum-állománya, anyagi ellátottsága javult, megindította Tu-
dományos Közleményeit, felvette a kapcsolatot a hazai és külföldi rokonintéz-
ményekkel, szerz ődéses viszonyba lépett tizenhat küls ő  munkatárssal, megalakí-
totta önigazgató szerveit, kidolgozott és jóváhagyott statútuma értelmében el-
készítette az Intézet életét rendez ő  belső  szabályzatait stb. 

Nagyobb fennakadás nélkül folytak a munkák a kijelölt öt munkaterü-
leten is. 

A jugoszláviai magyar irodalom kutatásában közvetlenül hét kutató vett 
részt: Bori Imre (projektumvezet ő), Lőbl Árpád, Bányai János, Bosnyák István, 
Pastyik László, Vajda Gábor éš Szeli István. A munkatársak a hazai levéltárak 
mellett kutatásaikat Romániában és Magyarországon is folytatták, s eredmé-
nyeikről Közlönyünk első  számán kívül több más folyóiratban és önálló pub-
likációban számoltak be. A több évet igényl ő  monografikus feldolgozások 
(Szenteleky Kornél, Sinkó Ervin, Rónai István) 1969-re el őirányzott részmunkái 
terv szerint haladnak, ugyanígy a hazai magyar irodalom bibliográfiájának ki-
dolgozása is az ütemterv szerint készül. 

A jugoszláviai magyar nyelv projektumán Penavin Olga (projektumvezet ő ), 
Mirnics Júlia, Matijevics Lajos és Papp György dolgozott. A munkatársak nagy-
részt anyagot gyűjtöttek a későbbi feldolgozásokhoz, s kisebb terjedelmű  dolgo-
zataikat az Intézet Közlönyében mutatják be. A nagyobb munkák közül elké-
szült a Sziavóniai (kórógyi) Szótár második kötetének kézirata, amelynek a 
kiadását ez évre tervezzük. 

A magyar—szerbhorvát összevet ő  nyelvvizsgálatok két témáján Mikes Me-
tánia tudományos munkatárs dolgozott. A nyelvi interferenciák kérdésének vizs- 
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gálatához  széles körű  kutatásokat végzett a vajdasági iskolák több típusában 
és a tanulók minden korosztályában. A magyar—szerbhorvát összevet ő  nyelvtan 
kidolgozásához hazai és magyarországi szakért ők bevonásával több részlettanul-
mányt készített. Az év végéig elkészül az összevet ő  nyelvtani tanulmányok első  
kötete, amelynek a kiadását a jöv ő  évre tervezzük. 

A magyar és délszláv összehasonlító irodalom projektumának vezet ője An-
đelić  Magdolna tudományos munkatárs. A munkában részt vesznek Bori Imre, 
Boăidar Kovaček, Dávid András, Káich—Stojanovi ć  Katalin, Pastyik László és 
Szeli István. Kutatásaik köréb ől a Közlemények els ő  és második számában va-
lamint más folyóiratokban é5 külön kiadványokban több tanulmányt jelentet-
tek meg. A tervezet „Magyar—szerbhorvát kulturális és irodalmi kapcsolatok 
1848 és 1919 között" cím ű  témáját a Vajdasági Történelmi Intézettel közösen 
dolgozzuk fel több évre szóló terv alapján. Több tanulmány ebb ől a témakör-
ből is már elkészült. 

A jugoszláviai magyar folklór-kutatások - káderhiány miatt - a többinél 
jóval később indultak meg, s még ma is lényegében csak a tervezés fázisában 
vannak. E munkaterületen f őként magyarországi szakemberek segítségét várjuk. 
Előzetes tárgyalásaink a MTA Néprajzi Intézetével és az ELTE Folklór Tan-
székével eredménnyel jártak, s 1970 áprilisától kezdve biztosítottuk e kutatások 
szakszerű  irányítását. 

Nemcsak szervezési sikernek, hanem munkánk lényegét érint ő  eredménynek 
tartjuk a Szerbhorvát—Magyar Nagyszótár munkaközösségének teljes integrá-
lódását Intézetünkkel, amire az adott lehet őséget, hogy Intézetünk saját mun-
kahelyiségekhez jutott. Noha a szótári munkák pénzügyi fedezete 1970-re még 
nincs teljes mértékben biztosítva, az új munkafeltételek és a szervezés újabb 
Formái bizonyára majd kedvez ően hatnak a szótárban dolgozó munkacsoport 
tevékenységére is. 

Közlönyünk els ő  száma 1969 szeptemberében jelent meg azzal a bejelentett 
igénnyel, hogy 1970-tő l kezdve folyóirat-formát ölt, s évi négy száma fog meg-
jelenni. Intézetünk megalakulásakor ez még túlságosan merész tervnek látszott, 

ezért 1969-ben folyóiratunk költségvetési tervét sem készíthettük el. Ma azon-
ban már látjuk, hogy az Intézetben folyó kutatás eredményessége nemcsak le-
hetővé, hanem szükségessé is teszi a Közlöny rendszeres folyóirattá való átalakí-
tását, s ezért 1970-re már költségvetési tervezetünkbe is felvesszük. (Az els ő  
számot az Intézet költségvetési megtakarításából adtuk ki, s mindössze a küls ő  
munkatársak kaphattak csekély tiszteletdíjat megjelent írásaikért. A szerkesztés-
sel járó összes munkákat .a bels ő  munkatársak végezték, minden honorárium 
nélkül.) Mivel Közlönyünk az egyetlen magyar nyelv ű  tudományos publikáció 
Jugoszláviában, hisszük, hogy a Tartományi Tudományügyi Közösség vállalja 
a folyamatos kiadás anyagi költségeit. 

Kádernehézségeink továbbra is fennállnak, s ez alatt az egy esztend ő  alatt 
csak némileg enyhültek. Hogy továbbra is megtarthassuk a tudományos intézet 
státusát, 1972-ig legalább még három munkatársunknak meg kell szereznie a 
tudományok doktora címet. Jelenleg két munkatársunk dolgozik ezzel a képe-
sítéssel, másik kett ő  pedig a jelzett határidőig megszerzi a magiszteri fokozatot 
a belgrádi egyetem Filológiai Karán (általános nyelvészetb ől ill. világirodalom-
ból). Mivel azonban az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékén a 
tudományos képzés ún. harmadik fokozata nincs megszervezve, másfel ől pedig 
a tudományos képzés és a tudományos fokozatok között igen nagy a rendszer- 
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beli eltérés a hazai és a külföldi egyetemek között (az akadémiai fokozatok köl-
csönös elismerését nem szabályozza semmiféle államközi szerz ődés), munkatár-
saink szakmájukban való továbbképzésének egyel őre nincs objektív lehet ősége. 
Ez a kérdés nemcsak Intézetünket, hanem a Magyar Tanszéket és más tudomá-
nyos munkát végző  intézményeket is érint, éppen ezért szükséges minél el őbb 
hathatós és egyetemes intézkedéseket tenni. 

1969 folyamán Intézetünk több tudományos és társadalmi akcióban vett 
részt s maga is több ilyent szervezett. 1969 szeptemberében és decemberében két 
tanácskozást tartottunk az összevet ő  magyar—szerbhorvát nyelvtan kidolgozása 
tárgyában. Részt vettünk a Karlócán és Szabadkán megtartott pedagógus-kon-
ferencián, valamint az adai Szarvas Gábor Nyelvm űvelő  Napok szervezési el ő-
készületeiben. A szótári munkaközösség tagjai nyelvi közönségszolgálatot szer-
veztek. Bibliográfiai gy űjtésükkel bekapcsolódtunk a  Matica srpska  két írói 
lexikonának munkálataiba. Munkatársaink el őadást tartottak vagy részt vettek 
a zágrábi, debreceni és  cambridgei  egyetem, valamint a MTA szervezésében 
rendezett nemzetközi nyelvészkongresszusokon, továbbá az  igalói  folklórkong-
resszuson, a Herceg  Novi-i  sziavista  és a  priltinai albanológiai  kongresszuson. 

Terveink sikeres megvalósítása céljából kapcsolatba léptünk több hazai és 
külföldi tudományos intézménnyel, amelyekkel közös témák feldolgozását vál-
laltuk vagy kutató- és kiadványcserét végzünk. Többek között felvettük a kap-
csolatokat a következ ő  intézményekkel: 

Vajdasági  Tötrténelmi  Intézet  - Űjvidék,  
Lingvisztikai Intézet  - újvidék,  
A Bölcsészeti Kar Lingvisztikai Intézete  -  Zágráb,  
Matica srpska -  Újvidék, 
Lexikográfiai Intézet  -  Zágráb, 
Bibliográfiai Intézet  -  Belgrád, 
Tartományi Tankönyvkiadó Intézet  -  Újvidék, 
Tartományi Oktatásfejlesztő  Intézet  -  Újvidék,  
Albanológiai  Intézet 	Priština,  
Oktatásfejlesztő  Intézet  -  Szabadka, 
•  MTA  Nyeivtudományi  Intézete  -  Budapest, 
•  MTA Irodalomtudományi Intézete  -  Budapest, 
•  MTA Néprajzi Intézete  -  Budapest, 
Országos Széchenyi Könyvtár  -  Budapest, 
Etnográfiai Intézet  -  Debrecen, 

valamint több más könyvtárral,  mťizeummal,  egyetemi tanszékkel, levéltárral és 
oktatási intézménnyel. E kapcsolatok keretében látta vendégül Intézetünk 1969 
folyamán Dr.  Béládi  Miklóst, a MTA Irodalomtudományi Intézetének munka-
társát, Dr. Dezső  Lászlót, a MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársát, 
Dr.  Mokuter  Ivánt, az Országos Pedagógiai Intézet nemzetiségi tanszékének 
vezetőjét. 

A fentebb felsorolt eredmények korántsem azt jelentik, hogy Intézetünknek 
máris teljes mértékben sikerült megtalálnia helyét tudományos és kulturális éle-
tünkben. Főként megoldatlan káderkérdéseink, elhelyezési és anyagi nehézségeink 
gátoltak ebben bennünket, nem  kevsébé  pedig a munka nem eléggé hathatós 
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megszervezése. Ahhoz, hogy Intézetünk a jugoszláviai magyar közéletben, a 
tudományos feladatok megoldásában, végs ő  soron pědig egész szélesebb közös-
ségünkben jelentősebb szerepet játszhasson, még sok nyi'lt kérdést kell meg-
oldanunk. Az Intézetnek mindenekelőtt káderállományát kell felfejlesztenie, 
szélesebbre kell tágítania küls ő  munkatársainak körét, s anyagi alapját kell 
megerősi'tenie. 

Az 1970-i munkák, akciók és kiadási tervek kidolgozásában az els ő  mun-
kaév e tapasztalatait már most figyelembe vettük, s a folyó évi tervfeladatokat 
e tapasztalatok birtokában határoztuk meg. 

Kedves kötelességünknek teszünk eleget, amikor köszönetet mondunk az 
Intézetünknek ajándékozott könyvekért, folyóiratokért és kéziratokért. 1969 
szeptembere óta az alábbi személyek és intézmények gazdagították könyv- és 
dokumentumtárunkat értékes adományaikkal: Dr. Zakar András, Dr. Fried 
István, Dr. Kiss Lajos, Vujičić  D. Stojan, Országos Széchenyi Könyvtár, MTA 
Nyelvtudományi Intézete, MTA Irodalomtudományi Intézete, Központi Statisz-
tikai Hivatal - BUDAPEST; Shefqet Pllana, Instituti Albanologjik i Prishti-
nës - PRIŠTINA; Institut za lingvistiku Filozofskog fakulteta - ZAGREB; 
Forum Kiadóvállalat, Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszéke - ÚJVI-
DÉK; Kossuth Lajos Tudományegyetem - DEBRECEN; Mayering Emma - 
VERSEC; Margócsy Gyula - SZARVAS; Erdélyi István, Katona Pál, Balogh 
István, Balogh László - ZENTA; Dapi ć  Stevan - ZRENJANIN; özv. Ko-
vács Józsefné - ZOMBOR. 
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Mikes Melánia 

A MAGYAR—SZERBHORVÁT 
ÖSSZEVETŐ  MONDATTANNAL 
KAPCSOLATOS 
ÉRTEKEZLETEK  

Az összevető  magyar—szerbhorvát nyelvtan témakörébe tartozó kutatások-
kal kapcsolatban a Hungarológiai Intézet az 1969-es év folyamán két tudomá-
nyos értekezletet tartott, éspedig 1969. szeptember 3-án, 4-én, valamint 1969. 
december 16-án és 17-6n. 

Az 1969. szeptember 3-án kezd ődő  értekezleten Dr. Mikes Melánia, a Hun-
garológiai Intézet tudományos munkatársa és Dr. Dezs ő  László, a MTA Nyelv-
tudományi Intézetének tudományos munkatársa tartottak közös beszámolót a 
„Magyar—szerbhorvát összevet ő  mondattan koncepciója, tárgya és jelent ősége" 
címmel. Az értekezleten az újvidéki Bölcsészet Kar és a szabadkai Tanárképz ő  
Főiskola nyelvtanárai, továbbá a budapesti MTA Nyelvtudományi Intézete, az 
újvidéki Nyelvészeti Intézet, a szabadkai Pedagógiai Intézet, a Tartományi Ok-
tatásfejlesztő  Intézet, a Tartományi Tankönyvkiadó munkatársai és a jugoszlá-
viai Magyar Nyelvművelő  Egyesület tagjai vettek részt. Ezenkívül jelen voltak 
még az újvidéki Munkásegyetemen és a középiskolákban m űködő  nyelvtanárok 
is. Az értekezleten összesen ötvenen voltak jelen. A részvev ők betekintést kaptak 
a Hungarológiai Intézetben folyó magyar—szerbhorvát összevet ő  nyelvészeti 
kutatásokba is. 

Az értekezlet második napján az egybegy ű ltek két szekcióban dolgoztak: 
az egyikben a magyar és szerbhorvát nyelv nem anyanyelv szint ű  tanításának 
problémájáról tárgyaltak, a másikban pedig a magyar és szerbhorvát esetrend-
szer összevető  elemzéséről volt szó. 

A Hungarológiai Intézetben 1969. december 16-án és 17-én megtartott 
második értekezletnek kimondottan munkajellege volt. Résztvev ői a Hungaroló-
giai Intézet hazai é5 magyarországi b ělső  és külső  munkatársai voltak. Az érte-
kezlet a folyamatban lev ő  munkát é5 a következ ő  év munkatervét vitatta meg. 
Elsőnek az összevető  magyar—szerbhorvát mondattan els ő  tanulmánykötetének 
a vázlata készült el. Ez a tanulmánykötet a magyar és szerbhorvát f őnévi cso-
portok témakörét öleli föl négy fejezetben, úgy mint: 

A főnév és melléknév egyeztetése, 
Birtokos szerkezetek, 
A határozottság és a határo żatlanság kategóriája, 
Mennyiségjelző . 

A résztvevők megállapodtak abban, hogy a tanulmánykötetben megjelen ő  
dolgozatok végső  kidolgozása előtt az anyaggy űjtés és az előzetes elemzések el-
végzése után, 1970 júniusában ismét munkaértekezletet tartanak az Intézetben. 
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