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Kossá János: 

A SZERBHORVÄT NYELV 
HATÁSA A JUGOSZLÁVIAI 
MAGYAROK SZÓKINCSÉRE 

Rövid tanulmányomban a jugoszlá'viaü magyarok nyelvhasználatában elő
forduló közvetlen és közvetett szerbhorvát átvitelekkel kívánok foglalkozni. 
Közvetlen átvitelnek nevezem az élőbeszédben használt, ide helyenként és időn
ként a sajtóba, a tudományos nyelvbe, sőt a szépirodalomba is beszüremlő 
szerbhorvát szavaikat és kifejezéseket, ideértve a szerbhorvát nyelv jövevény
szavait és idegen sza/vait is, közvetett átvételnek pedig a többé-kevésbé szó 
szerint lefordított szerbhorvát nyelvi elemeket, a tükörszavakat és tükörkife
jezéseket. 

A közvetlen szerbhorvát átvételeiket jobb kifejezés híján kölcsönszavaknak 
nevezem, ezen tehát nem „jövevényszavakat" értek. Legnagyobb részükről 
ugyanis nem mondhatjuk, hogy valójában meghonosodtak, hanem csak alka
lomszerűen, kitol ritkábban, kitől gyakrabban használt olyan szavak, amelyek
nek ezek gyakran ismerik is magyar megfelelőjét, vagy ha nem ismerik, egy 
kis gonddal könnyen megismerhetik. Meghonosodásukról m á r csak azért sem 
beszélünk, mert nem teszünk le arról, hogy céltudatos nyelvművelő munkával 
kiküszöböljük használatukat. Hiszen napról napra tanúd vagyunk annak, hogy 
egy-egy átvett vagy szó ezerint lefordított kifejezés megfelelő magyar párját a 
sajtó, a rádió beleviszi a köztudatba. 

A szerbhorvát kölcsönszavokat sokféleképpen lehetne osztályozni: fogalmi 
körük szerint, elterjedtségük szerint, továbbá aszerint, hogy kik használjak 
őket korra, foglalkozásra, iskolázottságra, műveltségre, nyelvkultúrára nézve, 
azután aszerint, hogy a kétnyelvűségnek milyen fokán állnak, akik használják 
őket, sőt bizonyára még más szempontok szerint is. (Ilyenfajta tanulmányok 
bizonyára sok érdekes dolgot fednének föl.) Annyi bizonyos, hogy egyénenként 
hatalmas különbség mutatkozik a használt kölcsönszavak mennyiségében is, 
minőségében is, vagyis abban, hogy milyen fogalomkörhöz és milyen nyelvi 
réteghez tartoznak. Mert természetesen más a szókincse a színmagyar környe
zetben és a vegyes nyelvi környezetben élőknek, ez utóbbiak között más 
azoké, akik túlnyomórészt magyar- és akik túlnyomórészt szerblakta területen 
élnek, más az iskolázatlan és az iskolázott embereké, az utóbbiak közül mis 
azoké, akik magyar, akiik kétnyelvű vagy éppen szerbhorvát iskolát végeztek. 
K o r és foglalkozás szerint is eltérések vannak a tekintetben, nemzedék és 
szakma kérdése is ez. 

A falusiak beszédjében még ma, a rohamos iparosodás és városiasodás ko
rában is általában véve kevesebb a szerbhorvát elem, mint a városiakéban, 
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míg abban az esetben is, ha a magyar lakosság számaránya mindkét helyen 
ugyanaz. De hát ez részben annak a következménye, hogy a falvakban a köz
élet és a társadalmi élet, nem kevésbé a kultúra viszonylagos fejletlensége miatt 
a magasabb szintű nyelv .igénye is kisebb. De a várossal való mind sűrűbb kap
csolat, az iskolából, városból hazajáró fiatalok révén, a szerbhorvát iskolát 
végzett szakemberek számának állandó növekedése folytán ott is mind nagyobb 
mértékben hatolnak be szerbhorvát elemek a magyar nyelvhasználatba. Át
vételeink nagy része tehát ma-holnap éppen olyan gyakori lehet a falusiak 
nyelvhasználatában is. 

Az alkalmi kölcsönszavak használata bizonyos környezetekben egészen el
képesztő méretű. A vegyes iskolákba járó diákok, az egyetemi hallgatók nyelve 
hemzseg, tőlük: direktor, razredni sztaresina (osztályfőnök), professzor, sztu-
dent, abszolvent, brucos (gólya); zadatak (feladat), knyizsica (értesítő), ocena 
(jegy), opomena (intő); uszmeni (szóbeli), piszmeni (írásbeli), popravni (javícó), 
matúra; geografija, hemija, predvojnicska (katonai előkészítő), gimnasztika és 
a többi. Ilyen katonafiaink nyelve is: cokula (bakancs), nanula (papucs), opa-
szacs (derékszíj), sinyel (köpeny); porció (csajka), kazán (kondér), popara (ke
nyérpép); krúg (kaszárnyaudvar), szmena (váltás), sztrázsa, szmotra (szemle); 
usztanak (ébresztő), povecserje (takarodó), aztán a rendfokozatok, a katonai 
egységek, a fegyvernemek, a fölszerelés részeinek neve is csupa kölcsönszó. 

Kórházban nemcsak tanulatlan emberektől, hanem orvosoktól, értelmisé
giektől is sorra hallhatjuk: prijemno (felvételi), interno (belgyógyászat), hirursko 
(sebészet), ocsnp (szemészet), infektivno (fertőző osztály), uput (beutalás), nalaz 
(lelet), szesztra (nővér), dezsúrni (ügyeletes), interniszta (belgyógyász), gine-
kológ (nőgyógyász), dentiszt (dentista, azaz fogász). A bíróság folyosóján min
den rendű és rangú ember beszédjében kérvény, fellebbezés, végzés, ítélet, jegy
zőkönyv, illeték helyett mólba, zsalba, resenye, preszuda, zapisznik, taksza 
járja. A. társadalombiztosító — vagy ahogy nálunk mondják a szocijalno — 
várószobáiban bolovanye, hranarina, nalog, lekarszki, komisija, penzió, sztrázs 
váltja fel a betegszabadság, táppénz, kiutalás, orvosi vizsgálat, bizottság, nyug
díj, szolgálati évek kifejezést. 

Vállalatokban, hivatalokban a magyar tisztviselők és felek a pénztárt, 
számvevőséget, könyvelősóget, pénzügyi osztályt, személyzeti osztályt, telefon
központot, előadót, főnököt így nevezik: blagajna, racsunovodsztvo, knyigo-
vodsztvo, finanszijszki otszek, perszonálni otszek, centrála, referent, séf. A szak
nyelvben aztán, ha a mester az inasával, a szakmunkás az ipari tanulóval, a 
mérnök a munkavezetővel, a hivatalfőnök a beosztottjával, a szakmabeli a 
szaktársával beszél magyarul, egy-egy mondatban csak a kötőszó magyar meg 
persze a képzők, ragok. A munkásértekezleteken, a vállalati megbeszéléseken, 
az önigazgatási szervek ülésein, politikai testületek gyűlésein a felszólalások 
nagy része szintén ilyen kevertnyelvfi. 

Minthogy azonban nem lehet célunk felsorolni mindazt, amit egy-egy kör
nyezetben alkalomszerűen vagy állandóbb jelleggel kölcsönszavakkal fejeznek 
ki — hiszen ehelyett elővehetünk egy kisebbfajta szótárt —, csak a különféle 
rétegekhez tartozó és különböző .iskolázottságé emberek beszédjében egyaránt 
előforduló kölcsönszavakat vesszük számba, azokat a mindennapi társalgási 
nyelvben, közéleti és társadalmi érintkezésben használt szerbhorvát szavakat és 
kifejezéseket, amelyek elterjedtebb elemei nyelvünknek. Bizonyos fogalmi körök 
szerint csoportosítva — s inkább osak mutatóba — felsorolok néhány jellegze-
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tesebbet, oly módon, hogy némileg képet nyerjünk arról is, milyen fogalmi 
körökben, miért és .hogyan terjednek el a kölcsönszavak. Én természetesen csak 
saját megfigyeléseimre támaszkodhatok, hiszen ilyenfajta vizsgálatot nálunk 
tudtommal nemigen végeztek, tehát nagyon lehetséges, sőt valószínű, hogy van 
jó néhány a felsoroltaknál elterjedtebb, általánosabb használatú szerbhorvát 
kifejezés, hogy nem egy jellegzetes átvétel kimaradt, viszont egyik-másik a fel
soroltak közül talán nem is annyira járatos. Másrészt a szavak csoportosításá
ban is lehetnek következetlenségek, a fogalmi körök sok helyen egymásba ol
vadnak. 

Kezdjük a közszükségleti dolgokkal. Gyakori bizonyos élelmiszerek szerb-
horvát nevének használata a magyar köznyelvben — azokon a szerb étel- és 
italkülönlegességeken kívül, amelyeknek nincs magyar megfelelőjük: csevap-
csicsa, razsnyicsa (magyarban a ty-t cs helyettesíti), gyuvecs, burek, baklava, 
szlatkó stb. — .például babura (tölteni való húsos paprika), a németből szár
mazó fejeróni (hegyes paprika). Gyakran hallható a török származású boranija 
is zöldbab helyett, aztán tikvica a fiatal, tölteni való tök helyett. Háziasszo
nyaink közül sokan muszaká-плк. nevezik a rakottat (rakott krumpli, káposzta, 
rizs stb.). Egészen általános a gyermekek két kedvenc csemegéjének a szerb
horvát neve: kikiriki (amerikai mogyoró) és kókica (pattogatott kukorica). Az 
italok közül jogurt-пак mondják a magyarban joghurtnak ismert italt, a rövid
ség kedvéért turszká-nak a török kávét, aztán szok-nak, vitaszok-пзк a ször
pöt és gyümölcslét, oranzsád-ot, citronád-ot, vagy éppen oranzsádát mondanak 
narancs és citromszörp helyett. Többnyire lefordítatlan a ruzsica (vörösbor), 
prepecsenica (kétszer főzött pálinka), komina (törköly) stb. 

A ruházati cikkek közül általános a majica (trikóing, atlétatrikó), a farme
rica (farmernadrág), a trenerka (melegítő), a patika (tornacipő), de az aposz-
tolka (saru, szandál) és a mokaszinka is (ami a magyarban mokasszin formában 
él, két íz-szel és kicsinyítő képző nélkül). Egészen általános a subára (süveg, 
kucsma helyett, ebbe a subával való rokonság is belejátszhat). Igen elterjedt 
aztán a hangutánzó suskavac (orkánkabát). 

A háztartási kellékek közül közkeletű a dzsezva, a kávéfőző ibrik meg
jelölésére. Sűrűn .hallható a grejalica is (melegítő, villanykályha helyett). Mint
hogy a szerbhorvátban nincs rövid, egyszavas kifejezés a mosószerre, magvar 
beszédben is általánossá vált az angolból kölcsönvett deterdzsent. A bútorok 
közül a divány, rekamié, heverő elnevezést teljesen kiszorítja a szintén angol 
eredetű kaucs, a beépített szekrényt a francia származású piakar, a mosdót és 
mosdókagylót az ugyancsak francia eredetű lavabő. A távfűtés nálunk toplana, 
ami voltaképp fűtőerőmű, de így használják: „bekapcsolták házunkat a top-
lanába". 

A közszükségleti cikkekkel együtt forrásunkat, az üzleteket is gyakran 
szerbhorvát szóval jelölik meg. A szamouszluga olyan gyakori, mint ha „ön
kiszolgáló" szavunk nem is volna (ehhez persze az is hozzájárul, hogy a fo
galmat is itt nálunk ismerték meg, a háború .után). De nem ritka a prodavnica 
sem bolt helyett, aztán mlekara vagy mlecsni tejcsarnok helyett [„ugorj á t a 
mlecsnibe, hozz egy rolovanit" (zsúrkenyeret)], mészára és piljamica is mészár
szék vagy húsbolt és zöldséges bolt helyett. Igen gyakori a galantéria is a 
divatáruüzlet elnevezésére (férfi, női, bőrgalantéria stb.) Magukban a boltokban 
poszlovogya, prodavacsica, blagajnica járja üzletvezető, elárusító és pénztárosnő 
helyett. A városi magyarok kafaná-bi és resztorán-ba. járnak, a fiatalabbak 
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pedig bioszkop-bz. H a már itt tartunk, a moziban lózsa, parter és balkon van, 
nem páholy, földszint és erkély. A híradó filmet általánosan zí«rna/-nak ne
vezik. A tévének pedig nálunk nem képernyője, hanem ekrán-џ van. 

Az utcák, városrészek neve is sok alkalmat ad a nyelvkeveredésre. Ennek 
jellegzetes példái a szerbül is, magyarul is ragozott ilyen hibrid alakok: a Mak-
sima Gorkogon, a Bulevár Narodnih herójától a Bratye Ribnikaráig. A bulevár 
nagyon elterjedt (a magyarban meghonosult bulvár, azaz sugárút helyett), úgy-
szintán a ke'] is (rakpart) . Újvidéken szd/misfé-nek nevezik a vásártelepet, 
tvrgyavá-пак. a péterváradi várat és plázsá-mM. a strandot. Toronyházat ritkán 
hallunk, az nálunk szoliter vagy kula. A sorompót a magyarban más jelen
tésben hasznait rámpa szóval jelölik meg a szerbhorvát nyelvhasználat nyomán. 

A közlekedésben szemafor-nií mondják az utcai jelzőberendezést, vagyis 
a villanyrendőrt. A járművek elnevezése közül egészen általános a spediter, 
mégrjed'g nem is 'speditőr', azaz 'szállítmányozó, fuvarozó vállalat' hanem 
'társzekér' jelentésben. A kamion is közkeletű a magyarországi szóhasználattól 
eltérően egyszerűen 'tehergépkocsi' értelemben. A gépkocsin (ami nálunk egyéb
ként általában autó) a z irányt nem index mutatja, hanem zsmigavac. A bul
dózer a szerbhorvátban egészen eltorzult buldozser alakban járatos, a sínbusz 
sinóbuszszí változott, a trolibusz pedig trolejbusz-szí. A kalauz a közbeszéd
ben kondukter (villamoson, autóbuszon, vonaton egyaránt). 

A közintézmények közül igen sokat szerbhorvát névvel jelölnek meg: po-
reszka uprava (adóhivatal), [„voltam a poreszkában beadni a prijavát"], cari-
namica (vámhivatal), unutrasrtyi otszek, újabban SZUP (belügyi osztály, rend
őrség). A felügyelőségek nevét is gyakran kölcsön veszik: trzsisna, szanitama 
inszpekcija kereskedelmi, egészségügyi felügyelőség helyett. Egészen közkeletű 
az ambulant a, a poliklinika, a diszpanzer a rendelő, a rendelőintézet, a beteg-
gondozó megjelölésére (ezek az intézmények persze szintén a háború után ter
jedtek el). Nem újkeletű ezzel szemben, mégis szocijalno-nais. nevezik általában 
a társadalombiztosítót. A Čistoća, Otpad, Vodovod, Špedicija, Precizna meha-
nika, Narodna radinost és hasonló közszolgáltatási ós más vállalatok nevét ál
talában még a sajtóban sem fordítják le, s ennek következményeképp aztán 
magát a szolgáltatást is köznévként így jelölik meg: „ki kell hívni a vodovo-
dot" (a vízvezetékszerelőt), „ez már otpadba való" (szemétre való), „preoizna 
mehanikát tanul" (finommechanikát), „vegyél valami narodna radinosztot" 
(háziipari, népművészeti cikket). 

A foglalkozások, tisztségek neve is gyakran szerbhorvát: közkeletű a csi-
novnik és a piszár (írnok), igaz, hogy inkább gúnyos ímeUékhangzással, de 
pravnik (jogász, jogtanácsos) és poszlánik (képviselő) is sűrűn hallható. Pred-
szednik és szekretár is igen gyakori, aztán perszonalac (személyzetis). A bórac 
egészen külön kategória, ezt nem is igen nevezik volt harcosnak nálunk, s a 
partijac (párttag) meg a komitetlija (pártfunkció) is járatos (persze gyakran 
gúnyos árnyalattal) . 

A legtöbb szerbhorvát elemet a gazdasággal: a munkahellyel és az önigaz
gatással, továbbá a közélettel és a társadalmi élettel kapcsolatos kifejezések 
között találunk. Ebben a nyelvi rétegben a legszegényebb a jugoszláviai ma
gyarok szókincse, tehát ebben legtöbb a kölcsönszó. A platni szpiszak valószí
nűleg gyakoribb, mint a fizetési lista, s mindenki azt nézi, hogy mennyi rajta 
a visak (azaz többlet), további, hogy mennyit vontak le akontáció (vagyis 
előleg) miatt. A tiszteletdíj úgyszólván kiirthatadamil honorár, a tiszteletdíjas 
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pedig honoráris. Majdnem olyan gyakori a premija, a nagrada is (prémium, 
jutalom), aztán a dnevnica (napidíj). Az önigazgatással kapcsolatos kifejezések 
közül közhasználatú a radnicski szavet (munkástanács), az upravni odbor (igaz
gató bizottság), sztatút (statútum, azaz szabályzat), fond (alap), büdzsét (né
met mód ejtve a francia büdzsé = költségvetés szót), inventár (leltár). 

Vásárlási ikölcsönről ritkán beszélnek nálunk, Ibginkább potrosacski kredit 
járja, vagy csak kredit, a legjobb esetben is tükörfordításként: fogyasztói köl
csön. Ehhez kapcsolódik aztán a zsirant (helyes idegen formája zsiráns volna, 
de magyarul kezes), sőt a zsiríroz is (zsirál, azaz kezeskedik). Igen általános 
a sztázs szó vagy "gyakorlati idő', vagy 'szolgálati évek' értelemben. „Akinek 
megvan a sztázsa, mehet penzióba" — mondják nálunk (akinek megvannak a 
szolgálati évei, mehet nyugdíjba). Nagyon elharapózott a rekreáció is az üdülés, 
felüdülés kifejezésére, pedig hiába próbálnak belemagyarázni valami különb
séget. Ez t a szót egyébként igei formában is ihalljuk: rekreálok, noha ennek 
jelentése 'felüdít', nem pedig 'felüdül'. Hasonló az eset az agyonhasznált 'in
tegrál' szóval is: „a két vállalat integrált" ahelyett, hogy integrálódott, azaz 
egyesült. 

Most a többé-kevésbé konkrét fogalmaikat megjelölő kölcsönszavak után 
lássunk néhány, a köznyelviben használatos elvontabb szót is. Ezeknek egyike
másika semmivel sem ritkább amazoknál, sőt bizonyos szinten még gyakoribb. 
It t ugyanis m á r nem a szó fogalmi tartalma, hanem az expresszivitása csábít 
a kölcsönzésre. Ilyen a tezga (mellékkereset), a veza összeköttetés, kapcsolat 
helyett [„van-e valami jó vezád a városházán?"], a bruka (szégyen, kudarc), 
a gúzsva (tolongás seb), a skripac szorultság, kutyaszorító helyett [„nagy skri-
pacba jutottam"]. Ide tartozik a török eredetű duduk és dibidns is (.bárgyú, 
tökkelütött). Gyakoriak bizonyos igék is: császtiz (megvendégel, fizet), gnyáviz 
(nyaggat), kukáz (jajveszékel), zezál és zafrkávázik (bosszant, ugrat), zabusál 
(lopja a napot). Ezek közül egyik-másik m á r argotikus. A szerbhorvát argó 
ugyanis szintén bő forrása a kölcsönszavaknak: frájer (vagány, jampec), tapka-
ros (jegyüzér), zsicár(os) (széltoló), laf és lafica (klassz alak, stramm nőci), 
burázer és brájkó (koma, cimbora), stósz (bemondás stb.). 

A kölcsönszavak legnagyobb része természetesen főnév és ige, a melléknév 
jóval ritkább, de jellemző, hogy nem egy határozószó és mondatszó is akad 
közöttük. Határozószerű az uopste (ami magyar beszédben már nemcsak azt 
jelenti: 'általában', ihanem ezt is: 'egyáltalában nem'). Gyakori a bez veze 
(összefüggéstelenül, értelmetlenül), nem ritka a vrlo vázsno kifejezés sem, gú
nyos, 'nem fontos', 'nem érdekes* értelemben. Tobozse és kobajagi is gyakran 
hallható (állítólag, színleg). Mondatszó a török származású tréfás tagadószó: 
jok, aztán a hajde és a teraj (rajta, gyerünk, indulj), ez utóbbi kettőre egyéb
ként a Szegedi szótárban is van adat. 

Nemcsak szavak, hanam egész szerbborvát kapcsolatok, szólások is elő
fordulnak magyar beszédben. Hadd említsünk meg ezek közül is néhányat. Aki 
fontoskodik, arra azt mondják nálunk: pravi sze vazsan, a „le a kalapot" he
lyett alal mu vera járja. „Eg és föld a különbség" helyett sokaknak jobban 
oetszik Bog i sesirdzsija, a német „schwarz auf weiss" szerbhorvát változata, 
a cmo na belo is szavajárása némelyeknek. Ezek persze már féligmeddig idé
zetnek tekinthetők, nyelvi szempontból nem épülnek bele annyira a beszédbe, 
tehát némiképp túlmennek a kölcsönszavak fogalmán. 
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Külön foglalkozunk — mert sajátos problémákat okoznak — a szerbhor
vátból átvett jövevényszavakkal és idegen szavakkal. Jellemző egyébként, hogy 
az eddig felsoroltak között is igen nagy számban voltak nem szerbhorvát ere
detű szavak. A legnagyobb részük persze nemzetközi görög—latin eredetű, de 
jócskán akad a jövevényszavak között török is (boranija, dibLdus, duduk, 
dzsezva, jok, kobajagi, kusziur, meze, műszaka, patika stb.), aztán német, fran
cia, angol szó is. Általában megállapítható, hogy a közkeletű átvételek között 
több az idegen szó, mint az eredeti szerbhorvát. E z főképp azzal magyaráz
ható, hogy a gazdasági-Jiivatali-közigazgatási, nemkevésbé a szakkifejezések — 
amelyek természetszerűleg leggyakoribb kölcsönszavaink — jórészt nemzetközi 
szavak, tehát általában közérthetőknek is vélik őket, de részben azzal is, hogy 
a nemzetközi szót mégis könnyebben veszi a kölcsön a beszédjére némiképp 
ügyelő, az igényesebb nyelvkultúrájú ember is. Sőt talán az elég általános 
szerbhorvát felfogás alapján választékosabbnak, .műveltebbnek, tudományosabb
nak is tartja így beszédjét. 

Pedig a szerbhorvátban használatos idegen szavak átvétele az esetek több
ségében semmivel sem megokolhatóbb, igazoltabb, mint az eredeti szerbhorvát 
szavaké. Elsősorban a szerbhorvát nyelv a magyarhoz képest igen nagy mér
tékben használ idegen szavakat, közcük egy sereg olyat is, amely más magyar 
nyelvterületen egyáltalában nem ismeretes, tehát közérthetőség szempontjából 
semmivel sem különb a szerbhorvát szónál. Másodsorban a szerb természete
sen a maga módján honosítja meg az idegen szavakat, tehát az átvétel folytán 
a honosításnak egészen Ldegen formái gyökereznek meg nyelvünkben. Harmad
sorban az idegen szavaknak a szerbhorvát nyelvben gyakran teljesen más 
jelentésük alakul ki, mint a magyarban, s ez aztán félreértést okozhat. 

A magyarban egyáltalán nem használatos, igen ritkán vagy esetleg a ré
giségben használt, nálunk azonban egészen közkeletű idegen szavak például a 
következők (nálunk járatos formájukban sorolom fel őket, a z alaktani változá
sokra külön kitérek): akontáció, ambient, ambulanta, arhitekt, arhiva (ide tar
toznak az ilyen értelmiségiek használta divatsszavak is, mint afjirmálódás, an-
gazsáltság stb.), bilten, bioszkop, defieitáris, deterdzsent diszpanzer, diszkusszió, 
dezsúmi, dezsurál, drága, ekrán, ekonomista, fabulózus, frizer, gripa, garderóba, 
insztitút, karakterisztika ('jellegzetesség' és 'káderjelentés' értelemben egyaránt), 
kaucs, komitét, koncentrát, kontrola, kredit, lavabó, lózsa, marzsa, matúra, 
original (főnév), poliklinika, regressz, rekreáció, remont, resztorán (a magyar 
köznyelvben asak „resti" használatos bizalmas beszédben vasúti vendéglőre), 
rezsisszer, spediter, séf, szindikát, szoliter, sztázs, szanitáris, terén, tirázs, transz
misszió, zsirant, zsurnál. Ezeknek legnagyobb részére nincs is használatos szerb
horvát kifejezés, tehát náluk mindennaposak, a mai magyar nyelvben azonban 
úgyszólván teljesen ismeretlenek. A jugoszláviai magyar köznyelvben ezeknek 
átvétele folytán egy sereg olyan szó van forgalomban — nemcsak az élőnyelv
ben, hanem gyakran az írott nyelvben is —, amely más magyar nyelvterületen 
érthetetlen, vagy értelme csak homályosan sejthető. 

A másik /baj az, hogy ezeknek jó része a magyar nyelvben szabálytalan, 
szokatlan morfológiai változással kerül használatba, s aztán az analógia foly
tán a honosítás szabálytalan módja is egyre terjed. A nyelvérzókre zavarólag 
hat a z is, hogy jó részük kétféle — szerbhorvát és magyar — változatban van 
forgalomban. 
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Bizonyos idegen szavaknak csak a kiejtése tér el a magyarban használa
tostól. Nálunk szkripía, sztátusz, inszpektor járja skripta, státus, inspektor he
lyett, konszultál és konszumál konzultál és konzumál helyett, ekonómia öko
nómia, kondukter konduktor, azaz kalauz, jrizer frizőr, azaz fodrász helyett. 

Sokkal nagyobb az eltérés azoknál a szavaknál, amelyek megcsonkulva 
kerülnek át nyelvünkbe. Gyakran hiányzik a latin -us végződés: agronóm, 
akcent, apparát, delegát, grafológ, internát, katalóg, kandidat, konjlikt, patron 
(patrónus helyett), szuperlatív. Ugyanilyen gyakran hiányzik az -um, -ium 
végződés: argument, citát, dokument, elaborát, honorár, insztitút, koncentrál, 
konglomerát, motiv, projekt, referát, rekvizit, sztatút, szeminár, szimbol, terén 
(terrénum, azaz terep, vidék helyett). Elmarad az -a végződés: geodet, kollek
tív (a kollektíva főnév helyett), kartoték; azután az -e végződés: formulár, 
originál (formulare, azaz űrlap, originale, vagyis: az eredetije). Nem egyszer 
hiányzik az -iá végződós: progressz, regressz, továbbá a görög -on végződés: 
paradox. Bizonyos nyugati nyelvekből átvett szavak is hiányosak a magyar
ban szokásos alakokhoz képest: komfor és reszor komfort és reszort helyett, 
provizóris provizóri(k)us helyett. 

Igen gyakori a szavak szabálytalan, szerbhorvát módra való megtoldása 
is, főképp -a toldalékkal: celulóza, citronáda, elektróda, garderóba, kontrola, 
konzerva, montázsa, pelerina. Más toldás is előfordul: legendáris legendás he
lyett a szerbhorvát „legendaran" nyomán, notórikus notórius helyett a „noto-
ričan" hatására. A sinóbuszt-t és a bulevár-t már említettük. Nem ritka a 
csehoszlovák sem a szerb szó nyomán. 

Minthogy a szerbhorvát nyelvben az -io, -ia és -ium végződésű latin sza
vakat egyaránt leginkább -ija végződéssel látják el, tehát nem lehet megállapí
tani az eredeti latin képzőt, téves analógia alapján sok -ia és -ium végződésű 
szóhoz is -ió toldalékot fűznek nálunk. Az -ia végződést -íó-ra cserélik fel pél
dául a következő szavakban: akrobáció, audenció, inercia, kompetencia, szen
tencia, tendencia. Az -ium-ot változtatják -ió-тл a következőkben: benefíció, 
indíció, privilégió. 

Más a honosítás módja a magyarban szokásosnál a következő esetekben is: 
gigant gigász helyett, szimpatizőr szimpatizáns helyett. A premizál nálunk 
szerbhorvát hatásra premíroz, a referáns és zsiráns — illetőleg magyarul: elő
adó és kezes — nálunk referent, zsirant. A praxis a szerbhorvátban és onnan 
a jugoszláviai magyarok nyelvhasználatában praksza. 

A z alaktani változásokon kívül gyakran jelentésbeli különbségek is mu
tatkoznak. A parola (nálunk hosszú ó-val ejtik) közkeletű 'jelszó' értelemben, 
a deviza pedig nemegyszer hallható 'jelige' jelentésben. A dráma szót az újabb 
szerbhorvát nyelvhasználat nyomán a színházi együttesre is .mondják, a kri
minális szót pedig 'bűnügyi' jelentésben használják ilyen kapcsolatban is: kri
minális film (szerbhorvátban bűnügyi film, magyarban csapnivaló). A prizma 
szót a magyarban ismeretlen 'szemüveg' jelentésben alkalmazzák: „valamilyen 
prizmán át néz valamit". Ismeretlen a magyarban a szemafor szónak villany
rendőr, a szoliter szónak toronyház jelentése is. 

Említsük meg, noha ez már a stilisztika körébe vág, hogy az idegen szavak 
egy részét — habár jelentésre nézve nem különbözik a két nyelvben — más 
stiláris értékkel használják nálunk. A „kasa" szó például a szerbhorvátban úgy
szólván teljesen semleges hangulatú, egyenértékű köznyelvi szinonimája a „bla-
gajná''-пак (pénztár): a „državna kasa", a „kasa soeijalnog osiguranja" köz
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keletű kifejezések. A magyarban a kassza szó ebben az érteleimben bizalmas, 
családias hangulatú. Nálunk azonban ilyen formában is járatos a sajtóban: 
„erre nincs fedezet a tartomány kasszájában", „az államkasszát terheli". A ma
gyar nyelvben régies 'hangulatú, esetleg tudományos szövegben előforduló faktor, 
karakterisztika, specifikum (tényező, jellegzetesség, sajátosság) szintén gyakran 
kirí köznyelvünkből, sajtónyelvünkből. 

* * * 

A közvetlen átvételről most térjünk át a közvetettre, a többé-kevésbé szó 
szerint lefordított szerbhorvát szavakra és kifejezésekre, vagyis a tükörszavakra 
és tükörkifejezesekre. Megfigyelésem szerint a szerbhorvát nyelvnek ez a köz
vetett hatása legalább olyan erős és elterjedt, sőt bizonyos környezeteikben el
terjedtebb is, mint közvetlen. A tükörkifejezések ugyanis, mivel idegenszerűsé
güket a jugoszláviai magyarok egyrészt a szerbhorvát nyelvből ismert képzet, 
másrészt a magyar elemek miatt nem érzik, 'még ragályosabbak, mint a köz
vetlen átvételeik, elterjedésük lehetősége tehát igen nagy. Pedig jó részük a más 
magyar nyedvterü létről valók előtt semmivel sem érthetőbb, mint a közvetlen 
szerbhorvát átvétel, hiszen a szerbhorvát nyelvrendszer, képzetrendszer, fogalmi 
rendszer tükröződései, ha magyar nyelvi elemekből állnak is. Sőt éppen emiatt 
nemcsak homályosak, érthetetlenek, hanem gyakran megtévesztők, félreérthetők 
is. A más magyar nyelvterületeken élők sokszor megakadnak egy-egy kifejezé
sünkön, az t gondalják, hogy valami új, előttük ismeretlen fogalmat fed, holott 
csak nem ismernek rá a fogalomra, mert mi maisképp nevezzük, mint ők. 

Ez a fajta átültetés természetesen a legtöbbször ösztönös, bár bizonyos 
műszavak, terminusok esetében tudatos is lehet: egy-egy jogi, gazdasági vagy 
más szakkifejezést — nem ismerve magyar megfelelőjét — jól-rosszul lefordít
ják magyarra. 

Persze a között, hogy annak idején bizonyos meggondolásokból a „javni 
tužilac"-ot nem ügyésznek, hanem közvádló-mV, a „narodna odbraná"-x nem 
honvédelemnek, hanem népvédelem-пек fordítottuk — hogy megokoltan-e vagy 
sem, arra itt ne térjünk ki —, és a között, hogy valaki a „slepi mis"-t vakegér-
nek mondja bőregér helyett, nagy a különbség. A között is, hogy mondjuk a 
„narodni heroj"-t — amely mint fogalom ismeretlen Magyarországon, tehát 
nincs rá megfelelő kifejezés — néphős-,ne\í fordítottuk és a között, hogy a 
„startna osnová"-t startalap-пзк vagy rajtalap-плк. mondjuk a mindenképpen 
ugyanezt kifejező és közismert „alapfizetés" helyett szintén óriási a különbség. 

Van néhány bevett, teljesen állandósult tükörkifejezésünk: munkaszervezet 
(a vállalatok és intézmények közös nevéül), társadalmi-politikai közösség (az 
önkormányzati egységek közös nevéül), munkaközösség (a munkaszervezetek 
dolgozóinak kollektívája, ez tehát sokkal tágabb értelmű a magyarországi szó
használatnál), helyi közösség (a falvak és városrészek önigazgatási egységei). 
Ezek Magyarországon ismeretlen, vagy mondjuk inkább: meg nem különböz
tetett fogalmaikat jelölnek meg ('hogy ihelyesek-e, kifejezők-e, az más kérdés). 
Ilyen azonban nem sok van. Annál több a szükségtelen, helytelen, zavart okozó, 
félreérthető tükörfordítás köznyelvünkben, amely nem valami jugoszláviai vagy 
jugoszláviai magyar sajátosság elnevezésére szolgál (ami egyetlen oka és igazo
lása lehet új elnevezésnek), hanem egyszerűen abból származik, hogy használóik 
nem ismerik a megfelelő magyar kifejezést, esetleg mást értenek bele, vagy 
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talán árnyalati, elhanyagolható különbség miatt úgy gondolják, hogy más el
nevezés kell. 

A tükörkifejezéseket szófajok és szószerkezetek szerint csoportosítom, nem 
fogalmi körök szerint, mert nagy részük így írem osztályozható. Csak a jelzős 
szerkezeteknél tértem iki külön egy fogalomcsoportra. 

Kezdjük az igékkel. A legklasszikusabb példája a tükörszónak a nálunk 
beszédben, írásban egyaránt igen elterjedt előlát (a „pradvideti" ige fordítása) 
előirányoz, tervez, biztosít helyett. A többi példám ismert magyar igéknek is
meretlen jelentésben való használata a szenbhorvát ige nyomán: aládob (pod-
baoiti), „aládobja a normát", ehelyett: nem teljesíti a normát; letisztáz (pre-
čistiti) „letisztázta az ügyet", ehelyett: tisztázta iaz ügyet; csikorog (škripiti), 
„csikorog az ellátás" ehelyett: akadozik; újrarág (prežvakati), „újrarág vala
mit", ehelyett: kérődzik valamin; széthúz (razvlaoiti), „széthúzták a bútorát", 
ehelyett: széthurcolták. Igen jellegzetes ez a két kapcsolat is: „azt írja a táb
lán" (az van a táblára írva) , „milyen film játszik" (milyen film megy). 

Jelzős szerkezetek igen nagy számban vannak a tükörkifejezésék között: 
vegyi iron (hemijska olovka), golyóstoll helyett; bolhapiac (ibuvlja piaca) ócska
piac helyett; szigorú központ (közvetlen központ); fehérkávé (tejeskávé); fekete 
sör (barna sör); rózsaszínű helyzet (rózsás 'helyzet); hatalomtartó (vlastodržac) 
a hatalom birtokosa helyett; vezető csúcsok (vezető körök). 

Gazdasági és társadalmi életünk sok kifejezése szó szerinti fordítás ered
ménye. Munkaakció társadalmi vagy önkéntes munka helyett; helyi iroda 
(.mesna kancelarija) helyi hivatal helyett, habár „kancelarija" nemcsak iroda, 
hanem hivatal is; szociális munkás (szociális gondozó); gyermekpótlék (családi 
pótlók); osztott lakás (társbérlet); fogyasztói kölcsön (vásárlási kölcsön); jöve
delemmegvalósítás (jövedelemszerzés). Nálunk azt mondják: csökkentett mun
kaképesség csökkent munkaképesség helyett (mert a szerbhorvátban „csökken
tett" és „csökkent" között alaktanilag nincs különbség). Munkarokkant az „in
valid rada" fordítása (a magyar terminológia csak „rokkant" és „hadirokkant" 
megkülönböztetést ismer). Nemcsak helytelen tükörkép, hanem félreérthető is 
például a „radna jedinicá"-nak munkaegységgel való fordítása, mert ez a ma
gyar nyelvhasználatban 'a termelőszövetkezeti tag munkateljesítményének egy
sége', a jugoszláv terminus .pedig üzemegységet jelöl. 

Bizonyos 'határozók és határozós szerkezetek is fordítás eredményei: végső 
vonalon (végső fokon); valahol, „valahol május végén" (valamikor helyett); 
errefelé, „a háborútól errefelé" (a háború ó ta ) ; hasonlóan, „hasonlóan, mint 
más városok" (más városokhoz hasonlóan). Igen elharapózott a messze mint 
felsőfokot nyomósító szó: „messze a legszebb"; úgyszintén az egyenesen, „egye
nesen elképesztő" (valósággal elképesztő), „egyenesen megfordítva" (éppen meg
fordítva. Úgyszólván mindennapos a köszönve, „lélekjelenlétének köszönve" 
(vagyis köszönhetőleg). Nagyon terjed a két nap után, három hét előtt a sza
bályos, magyaros: két nap múlva, három héttel ezelőtt szerkezet helyett. 

N e m egy állandó szókapcsolat is terjedt el nyelvünkben szerbhorvát min
tára: lábon van, azaz talpon van; lábat állít valakinek (elgáncsol valakit); 
rosszul esik ki a dolog (rosszul sül el); ellenállást nyújt (fejt ki); karika a lánc
ban (szem a láncban, láncszem); átereszti a véletlennek (a véletlenre bízza); 
nem eldobni való (nem megvetendő); ócskavasba dobni (ócskavasnak eladni); 
gorombán szólva, goromba vonásokban (nagyjából, nagy vonalakban); kíséri 
az előadást (követi); vezeti a szót (.viszi a szót). 
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Egész szólások is kerülnek be nyelvünkbe tükörképként. Gyakran halljuk 
például: tömi a fejét valakinek, ehelyett: telebeszéli a fejét. A rúd elé szalad 
szintén elterjedt tükörezólás ahelyett, hogy elhamarkodja a dolgot, elébe vág 
a dolognak. Nálunk nem úgy mondják: a könyökömön jön ki, hanem így: 
a fejem tetején jön ki. Meghökkentő a szerbül nem tudó ember számára a sózza 
az agyát valakinek szólás 'leckéztet, kioktat valakit", 'papol valakinek' érte
lemben. 

Bizonyos szerbhorvát jelentésbeli, szóhasználatbeli sajátosságok is tükrö
ződnek köznyelvünkben. A „díj" szó helyett azért használatos ár (a szolgál
tatás, szállítás, gyógykezelés ára) , mert a szerbhorvát „cena" mindkettőt je
lenti. A „maga" szó mind ritkább, elnyomja az „egyedül" („egyedül határoz", 
„egyedül is fölébred", ehelyett: maga határoz, magától is felébred), mert a 
szerbhorvátban csak egy szó van a kettőre. Ugyanígy terjed az egyedülálló a 
„páratlan" helyett, mert ez utóbbi átvitt értelemben a szerbhorvátban hiányzik. 
Az „lutóbbi" szót teljesen kiszorítja az utolsó, mert a szerb nem tesz különb
séget a kettő között. Általában nem egy példát látunk arra, hogy köznyel
vünkből azért hullik ki vagy azért ritkul meg benne egy-egy kifejezés, mert 
hiányzik a szerbhorvát nyelvben. Egyre gyakrabban halljuk: a múlt évben, ez 
évben ahelyett, hogy tavaly, az Idén; minden órában, minden héten e helyett: 
óránként, hetente; továbbá: kétszer kevesebb, ehelyett: fele annyi. 

Különösen észrevehető egy-egy szerbhorvát mindenes ige magyar párjának 
nagyon gyakori előfordulása más helyesebb, pontosabb kifejezés helyett. A dol
gozik ige például magyarul elképzelhetetlen kapcsolatokban járatos nálunk: 
dolgozik a lift, dolgozik a könyvtár, a múzeum, dolgozik a hentesüzlet, a mozi, 
a vendéglő, dolgozik a telefon, sőt a villamos is. A babért azonban a vezet 
szó viszi el. íme néhány példa sokféle 'használatára: akciót vezet, politikát, 
háborút, támadást vezet, vizsgálatot, számot, gondot vezet. 

* * » 

Nézzük meg most, milyen általános tanulságokat vonhatunk le a felsorolt 
átvételek alapján! 

Először is azt állapíthatjuk meg, hogy a kölcsönzés kiterjed mindenféle 
tárgykörre, fogalomkörre, a mindennapi élet, a gazdasági és társadalmi élet 
minden területére, tehát a szókészlet rétegeit tekintve az alapszókincsre és a 
kiegészítő szókincsre egyaránt. Találunk közöttük az egyszerű,. konkrét jelen-
téstártalmú szavaktól kezdve az átvitt értelmű szókapcsolatokig és. szólásokig, 
nyelvtani kategóriára nézve pedig a névszavaktól kezdve a mondatszavakig 
mindenféle nyelvi elemet. E z azt mutatja, hogy a keveredés többé-kevésbé a 
nyelv egész állagában, egész szókincsünkben észlelhető. 

A nyelvi rétegek ugyan — a családi-társalgási, a hivatali-önigazgatási
szakmai és a magasabb, az irodalmi szintű nyelvhasználati réteg — nem vá
laszthatók el mereven egymástól, az egyikből következik a másik, a rétegek 
egymásba folynak, a szókölcsönzés foka mégis észrevehetően különbözik a kü
lönféle nyelvi rétegekben. Felületes pillantásra is megállapítható, hogy a köl-
csönszavak zöme a gazdasági és a szakmai élettel, a közélettel és társadalmi 
élettel kapcsolatos, tehát szókészletünknek ez a része a legfejletlenebb, legsze
gényebb. S habár értékrendet nemigen lehet felállítani a nyelvi rétegek között 
— hiszen mindegyik pótolhatatlan része a nyelvnek — , a hivatali-önigazgatási
szakmai szókészlet mindenképpen döntő fontosságú az önigazgatási életben való 
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teljes részvételünk szempontjából. Ezen a téren kell leginkább ügyelnünk a 
tiszta és logikus nyelvhasználatra, mert ettől függ végeredményben a tiszta 
és logikus gondolkozás ús; nemkevésbé a nyelvhasználat egységére, mert ettől 
függ a félreérthetetlen gondolatközlés. 

Bizonyos esetekben világosan megállapítható a kölcsönzés közvetlen, ere
deti oka. 

Nem egy esetben az az oka, hogy a beszélő új fogalommal találkozik. Üj 
volt számára például a szamouszluga (önkiszolgáló) vagy mondjuk, a karakte
risztika (káderjelentés) és a perszonalac (személyzetis), a felszabadulás után 
vált általánossá a dispanzer, az ambulanta is, s az új fogalommal szerbhorvát 
nevét is átvették sokan, nem keresve magyar megfelelőjét, pedig a sajtóból, 
a rádióból könnyen megismerhették volna. 

Hozzájárult ehhez az is, hogy egy-egy ilyen fogalomra több kifejezés is 
volt járatos a sajtónkban, köznyelvünkben, mondjuk, az említett ambulantá-та. 
ambulancia is, rendelő is, rendelőintézet is, s e miatt a bizonytalan, követke
zetlen nyelvhasználat miatt sokan „egyértelműbbnek" gondolták a szerbhorvát 
kifejezést. De a következetlen szóhasználatot nem tekintve is, sok fogalomnak 
a szerbhorvátban egy általánosabb, a magyarban pedig több különleges elne
vezése van (az odelenje például eseDenként lehet osztály, ügyosztály, szakasz, 
tagozat, ágazat, a nalog lehet megbízás, meghagyás, rendelvény, menetlevél 
stb.). Ilyen esetben az általánosabb kifejezés mindig felülkerekedik. 

A szerbhorvát szó átvételének és állandósulásának egy harmadik oka az 
lehet, hogy — az előbbivel ellentérben — több szerbhorvát elnevezésnek csak 
egy magyar megfelelője van: például veée is, savét is tanács, zavod és institut 
is intézet, odbor is, komisija is, komitet is bizottság, tehát az azonosítás ma
gával a tanács, az intézet, a bizottság szóval nem lehet lehetséges, csak a jel
zőjével. Valóban ilyen esetben a magyar szóból nem lehet következtetni arra, 
hogy mi a szerbhorvát elnevezés, s ezért utólagos magyarázat helyett „egysze
rűbb" mindjárt a szerbhorvát szót használni. Pedig, mivel ugyanannak a tes
tületnek vagy szervezetnek általában nincs mind a kétféle elnevezésű szerve, 
ez voltaképpen nem okoz nehézséget. 

A szerbhorvát szó használatának az oka néha az a tévhit, hogy magyar 
megfelelője nem fejezi ki pontosan ugyanazt, mint a szerbhorvát. H á t az ter
mészetes, hogy a szavak, akárcsak a fogalmak, más módon alakulnak ki két 
különböző nyelvben és népnél, s árnyalati különbségek lehetnek és vannak is, 
mondjuk, bizonyos jugoszláviai és magyarországi intézmények között, de azért 
nem okvetlenül szükséges más elnevezés. A „mutans mutandis" (a megváltozta-
tandók megváltoztatásával) elve két nyelv megfelelő kifejezéseinek megállapí
tásában nemcsak műszavak, hanem mindennapi szavak esetében is mgától ér
tetődő feltétel. A narodna odbraná-nak például mindenképpen a honvédelem 
felel meg a' magyarban, nem pedig a népvédelem, ahogy évekig fordítottuk. 
(Szemléltetésül arra is hivatkozhatnánk, hogy a „vállalat" pontos közgazdasági 
meghatározása 'nemcsak a kapitalista és a szocialista országokban, hanem a kü
lönféle szocialista országokban is más más, mégis ugyanúgy nevezzük.) 

Bizonyos esetekben az is közrejátszhat valamely szerbhorvát kifejezés 
meggyökerezésóben, hogy rövidebb, mint a magyar (mondjuk, babura kurtább, 
mint tölteni való paprika, saobraóajac vagy forgalmista, mint közlekedési 
rendőr, sőt az is, hogy egy-egy szerbhorvát kifejezés expresszívebb, hangulato
sabb a magyar megfelelőjénél, például a kicsinyítőképzős majica, kókica, tik-
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vica. E z azonban, tudjuk, kölcsönös a két nyelvben: a magyar „fontoskodik" 
rövidebb is, kifejezőbb is, mint a pravi se vaian, vagy mondjuk, a borkorcsolya 
képszerübb, hangulatosabb, mint a meze, a heverő, mint a kaucs, mégis, ilyen 
esetekben is a kölcsönszó kerekedik felül nálunk. 

A tekintetbe vehető okok közül tehát — ha bizonyos objektív körülmé
nyeket tükröznek is — egyik sem igazán nyomós. Egyébként is a kölcsön
szavak legnagyobb része nem vág a felsorolt kategóriák egyikébe sem: a fo
galom nem új, a magyar megfelelő .félreérthetetlen, tökéletesen fedi a fogalmat, 
nem hosszabb, körülményesebb szerbhorvát párjánál, és az esetek zömében min
den csak némiképp magyarul tudó ember előtt ismeretes is. A kuszur-ról tudja, 
hogy aprópénz, a penzió-ról, hogy nyugdíj, a sztudent-тоЛ, hogy egyetemi 
hallgató, a bruká-ról, hogy szégyen. Azt az egészen kis számú elnevezést, mű
szót kivéve, amelyre — mivel jugoszláviai sajátosságot jelöl — nincs magyar 
kifejezés, valamennyi köznyelvünkben használt szerbhorvát szó, a magyarban 
nem használatos idegen szó és tükörkifejezés magyar megfelelője könnyű szer
rel megtalálható. Csak meg kell keresni. 

Ez azt jelenni, hogy a szókölcsömzés oka nem objektív, hanem szubjektív. 
Mi ez a szubjektív oka a kölcsönszavak használatának? Azt az esetet nem 
véve figyelembe, amikor a beszélő fogyatékos nyelvismerete vagy iskolázatlan
sága miatt nem ismeri vagy könnyű szerrel nem állapíthatja meg a kölcsönszó 
magyar megfelelőjét, a legfőbb ok mindenesetre az, hogy a könnyebb végét 
fogjuk meg a dolognak, hogy megelégszünk a késszel, tehát: a gondolkozás 
restsége, a kényelem. E z azonban egy másik, mélyebb okot is árul el. Azt 
ugyanis, hogy nem tartjuk elég fontosnak a dolgot, hiszen így is megértjük 
egymást, kétnyelvűek vagyunk, magunk között vagyunk. Ez t a mélyebb okot 
és ennek következményeit érdemes tüzetesebben megvizsgálni. 

Van, aki úgy gondolja, hogy az átvételek — akár szerbhorvát vagy idegen 
szavak, akár tükörfordítások — végeredményben éppen úgy megfelelnek cél
juknak, mint az eredeti magyar szavak, a jugoszláviai magyarok körében ezek 
a közlésnek adekvát formái. A z igaz, hogy más magyar nyelvterületen élő 
magyarok nem értik meg, vagy леш értik meg teljesen őket, de hát a velük 
való érintkezésben elkerüljük a kölcsönszavakat. 

E z az okfejtés azonban teljesen hamis. 
Elsősorban egyáltalában nem biztos, hogy a kevertmyelvűek tudják-e és 

meddig fogják tudni, melyik kölcsönszó, melyik nem. Egyik-másik szerbhorvát 
szó annyira állandósul, hogy sokan m á r magyarnak tartják. Hogy csak néhány 
példát mondjak erre személyes tapasztalatomból: a kicos (piperkőc) szóról jó 
magyar nyelvérzékű és nyelvkultúrájú emberek azt gondoltak, hogy tősgyöke
res magyar (nyilván a „kócos", „fitos" és hasonló hangzású magyar szavak 
alapján). Egyik írónk megütközött, amikor fölhívtam a figyelmét arra, hogy 
duduk nem magyar szó (hát persze ez is hangfestő szó, mint bamba, gyagya és 
a többi). Ugyanígy jártam egy ízben a kuluk (robot) szóval is. Hogy a subára 
nem magyar, arról újra s újra meg kell győzni különösen a fiatalabbakat. 

A szerbhorvát és az idegen szavakat sem tudja mindenki megkülönböztetni 
egymástól. Egy műfordító csak etimológiai magyarázat után fogadta el, hogy 
a bukvális szó, amelyet használt, nem nemzetközi, hanem ősszláv. N e m egy 
idegen eredetű szót közismert nemzetközi szónak vélnek, holott csak a szerb-
horvátban használatos. Ilyen például a nálunk akontáció formában hallható 
„akontacija", amely kizárólag szerbhorvát képzés, vagyis latinizálás az olasz 
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„a conto"-ból. A tükörszavakat pedig — minthogy magyar nyelvi elemekből 
állnak — a legtöbben eredeti magyar kifejezésnek érzik. A magyar, a szerb
horvát és a nemzetközi elemek állandó keveredése következtében tehát mind
inkább elmosódik a különbség a szavak között, s elbizonytalanul a nyelvérzék. 

Másodsorban a szókölcsönzés bizonyos fokon rést üt nemcsak az anya
nyelvi szókészleten, hanem a nyelvrendszeren és a fogalmi rendszeren is. A 
szerbhorvát kölcsönszavak a magyarban társtalanok, családtalanok, természet
szerűleg kevésbé hajlítható, képezhető elemek. A nyelv pedig nemcsak szavak 
gyűjteménye, hanem rendszer is: a szavak rokonságban vannak egymással, ez 
a rokonság a rendszer egyik tartó pillére és egyúttal a továbbfejlesztés — a 
továbbképzés és árnyalati gazdagítás — forrása is. A szavak családjuktól kap
ják külső és belső jellegzetességeiket: alakjukat, jelentésüket, használati lehető
ségeiket, árnyalatukat. A kölcsönszó ezzel szemben többé-kevésbé holt, szerver
len anyag a nyelvben. H a egy fogalomra hirtelenében átveszünk valamilyen 
szót, akkor az nem illeszkedik bele sem a nyelvi rendszerbe, sem a fogalmi 
rendszerbe, s ily módon gyengül nemcsak a szavaknak, hanem a képzeteknek, 
a fogalmaknak a kohéziója is. Nézzük meg ezt egy-két példán. 

A nálunk oly gyakori kuszur a magyar nyelvben szervetlen, holt anyag, 
semmi másra nem jó, mint arra , hogy konkrétan az „aprópénz" szót helyette
sítsük vele, de azt is csupán ilyen kapcsolatban: kuszurt ad, kuszurt kap. Fel
váltani aprópénzre — ezt már nem lehet kifejezni vele. Míg kevésbé lehet 
átvitt értelemben használni akár így: „aprópénzre váltja fel tehetségét", akár 
így: „aprópénzzel fizet ki valakit" (vagyis lerázza a nyakáról) . A szerbhorvát 
gúzsva szó sem kelt a magyarban semmilyen képzetet, semmilyen asszociációt. 
H a ezzel szemben azt mondom: tolongás, akkor a tol, tolul, tolat, tolong, 
tolakszik, tolakodik szóbokor és képzetsor elevenedik meg előttem és az előtt, 
akinek mondom, ezekből választottam ki a tolongás szót, s ha kell, tovább 
bontogathatom a képzetet: ni, hogy tolonganak!; ki az a tolakodó?; hogy tolat 
az a suhanc!, stb. Erre a gúzsva nem alkalmas. 

A kevertnyelvűek magyar szókincse tehát nemcsak azokkal a szavakkal 
szegényedik, amelyeket a kölcsönszavak kiszorítanak, hanem až ezekkel á 
szavakkal és e szavak családjának többi tagjával való asszociációk is megsza
kadnak, s helyükön űr támad. Ily módon nemcsak a szókincs, hanem a kép
zetek és fogalmak rendszere is szegényedik és felemássá válik. 

Harmadsorban, ilyen kettősséget — egy belső használatú jugoszláviai ma
gyar nyelv és egy általános magyar nyelv párhuzamosságát — nem lehet fenn
tartani. A kevertnyelvűség ugyanis nem állapot, hanem folyamat, mégpedig 
ellenőrizhetetlen, ösztönös folyamat. Az egyik kölcsönszóból következik a má
sik, s valóságos láncreakcióként terjed tovább a kölcsönzés. Aki szindikát-ot 
mond, az szindikális-t is, aki szindikális-t, az szindikalna podruzsiicá-t is 
(mert szindikális podruzsnicd ellen persze tiltakozik szerb nyelvérzéke), a (szin-
dikalna podruzsnica szekretárja után pedig m á r csak egy lépés és szekretár szin-
dikalne podruzsnice lesz belőle. 

A tükörkifejezésékkel is ugyanígy vagyunk. Ezzel a szerbhorvát sorral: 
ispunitn, podbaciti, prebaciti nonrra a magyarban ez áll szemben: teljesíti, nem 
teljesíti, túlteljesíti a normát. Mind a kettő a maga nemében logikus, összefüggő 
sor. Aki azt mondja: aládobja a normát — pedig ez kevertnyelvűek szóhasz
nálatában elég gyakori —, az a szerbhorvát jelrendszerből átvett egy páratlan. 
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rokontalan elemet, de ez aztán továbbkísérti, s előbb-utóbb óhatatlanul ezt is 
mondja: felüldobja a normát (aminthogy halijaik is nemegyszer). Ezután a ma
gyar sor harmadik eleme is fölöslegessé válik, az is a szerbhorváthoz igazodik, 
s lesz belőle: kitölti a normát. Így aztán ezt a sort kapjuk: kitölti, aládobja, 
felüldobja a normát. Hacsak másik, a közvetlen átvétel nem érvényesül mind
járt, s ez a sor nem áll elő: iszpunizza, podbácizza, prebácizza a normát. A 
fejlődésnek sem egyik, sem másik útja nem valami ígéretes. Mindkét esetben 
nemcsak a szavak változnak meg, hanem megszakad a képzetsor, az asszo
ciáció-lánc, újabb és újabb rések támadnak a jelrendszerben, s ezeket szintén 
kölcsönszavakkal tapasztjuk be. 

[Én itt a szerbhorvát nyelvnek csupán a szókincsünkre való hatásával 
foglalkoztam, a nyelvünk szerkezetét, rendszerét érintő hatását nem vizsgáltam, 
noha ez sokkal számottevőbb és következményeiben sokkal súlyosabb, úgyhogy 
csak még inkább alátámasztaná a nyelvkeveredésből leszűrt tanulságot. Arra 
sem térek ki, hogy a keveredés nemcsak az anyanyelvre hat, hanem a másik 
nyelvre is. De hát ez nyilvánvaló: aki anyanyelvét nem tudja elkülöníteni a 
vele érintkező másik nyelvtől, az az t sem tudja megkülönböztetni anyanyelvé
től. Két fogalomrendszer, képzetrendszer, nyelvrendszer keveredése mindkét 
irányban hat, elkerülhetetlen tehát, hogy szerbhorvát nyelvihasználatunkba is 
ne szüremkedjenek át magyar elemek. Még abban az esetben is, ha a szerb-
horvát nyelv tisztaságára jobban ügyel a kétnyelvű, mivel az ellenőrző, kor
rigáló közeg sokkal nagyobb és szigorúbb.] 

A jugoszláviai magyar nyelv ily módon óhatatlanul mindinkább regionali-
zálódik, provincializálódik. E z pedig nemcsak az t jelenti, hogy mindinkább el
távolodik az egységes magyar nyelvtől, hanem azt is, hogy teljesen megreked 
fejlődésében. Egy erős külső hatásnak kitett provinciális nyelv nem képes ön
álló fejlődésre, mert természetszerűleg csupán külső forrásokból merít. A ke-
vertnyelvűekben ily módon mindinkább elsorvad az anyanyelvi kifejezőkész
ség, a szó- és kifejezésalkotás, egyszóval a nyelvtenemtés képessége. A nyelv
szegényedésnek, a kifejezőkészség sorvadásának bizony nem egy tünetét láthat
juk nálunk közbeszédben, sajtónyelvben, irodalmi nyelvben egyaránt. 

R E Z I M E 

Autor članka prikazuje utieaj srpskohrvatskog jezika na Ieksiku Madara u Jugo-
slaviji tj. bavi se sa neposrednún i posrednim pozajmljenicama upotrebljenim u govor-
nom i pisanom jeziku, pa prema tome sa pojavama pomeSanja dvaju jezika. 

U prvom delu članka nabraja po pojmovnim krugovima najkarakterisiičmje i naj-
raíirenije srpskohrvatske reo i izraze upotrebljene u mađarskom jeziku, posebno osvrcući 
se na strane reči srpskohrvatskog jezika, jer ove prouzrokuju posebne probleme. Zatim 
prelazi na posredni uticaj srpskohrvatskog jezika tj. na kalkove, bukvalno prevedene 
srpskohrvatske izraze. Broj kalkova po mišljenju autóra nije manji od neposrednih po-
zajmljenica, čak je u izvesnim sredinama i veći. 

U drugom delu íianka autor izvodi nekc zaključkc iz upotrebe pozajmljenica i kon-
statuje da se pozajmljivanje reä raširi na sve pojmovne krugove i sve slojeve jezika, ali 
da je gro pozajmljenih reä u vezi sa ekonomskim, strucnim, javnim i društvenim 
ävotom. 
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Autor zatim ispituje moguće uzroke i posledice pozajmljivanja reä. U vezi sa 
prvim utvrduje da su uzroci u većini slučajeva subjektivni, jer u uslovima dvojezičnosti 
mnogi smatraju da je i taj pomešani jezik razumljiv svakome. Sto se tiče posledice 
konstatuje da na izvesnom stupnju pomesanja jezika razlikovanje clemenata dvaju jezika 
pa prema tome i jeziiko osecanje post je sasvim nesigurno, da čak i sistem predstava i 
pojraova postaje polovan tako da štetn • ut če na izražavanje i na logično miSljenje. 

19 



Fried István 

ADATOK A SZERB—MAGYAR 
KAPCSOLATOKHOZ 
A X V I I I — X I X . SZÁZAD 
FORDULÓJÁN 

II . József halála határvonalat húz a jozefinisták fejlődésében.1 1790-ig a 
jozefinizmus erősen tapad II . József személyéhez, ellentmondásos elképzelései
hez, s ahhoz az illúzióhoz, mellyel a felvilágosult uralkodót nézték. I. Ferenc 
abszolutizmusának fekete korszakában pedig az időben egyre távolabbi tíz má
sodikjózsefi esztendő megszépül. „A jozefinizmus túlélte alkotóját" — írja Emil 
Franzel, majd így folytatja: „döntő fontosságú szellemi-politikai erővé lett, 
talán a legerősebbé, mely a X I X . században, a Dunatájon hatott." 2 Franzel 
túloz, s jozefinizmus címszó alá utal minden progresszív gondolatot. Mégsem 
tagdható, hogy az 1 7 8 0 — 1 7 9 0 . között megfogalmazódott s az uralkodó szán
dékaitól sokszor egyáltalában nem független eszmék, gondolatok tovább hatot
tak, az ekkor feltámadt érzelmek később indulattá sűrűsödtek. A II . József tíz 
évének szabadabb levegőjében fellélegzett gondolkodók a következő évtizedben 
a forradalmi változtatás szándékaiig jutottak el. 

A rendeletek visszavonása, a magyar- s horvátországi rendek tulajdonkép
peni győzelme jónéhány jozefinistát zavart meg, hozott egy táborba olyanok
kal, kikkel azelőtt — ha nem is harcban — de vitában állt. A jozefinista nem 
tagadta meg — általában — illúzióit, a „jozefinizmus" egyre inkább függetle
nedett a császár valóságos alakjától, egyre inkább közeledett a francia felvilá
gosítók radikális világához. Ügy is fogalmazhatnék: hogy az 1790-es évek jo
zefinizmusa merészebb, jórészt árnyaltabb megfogalmazású, inkább célra törő, 
mint az 1780-as éveké. Míg az utóbbiban ideges feszültségben állt szemben 
egymással a felvilágosult ember s a hazafi, addig főleg 1792. után az ábrándot 
oszlató, a nemesség s az uralkodó kiegyezésébe, újabb lehetőségek gyáva föl
adásába torkolló Magyarországában az ember s a hazafi érzése, gondolata egy 
célra irányulhatott: a Rousseau megírta társadalmi szerződés állampolitikai s 
közjogi érvényesítésébe. 

Tudjuk, Kelet-Európában nem beszélhetünk francia- vagy angol típusú 
polgárságról, a jövendő eszméit szűk réteg hordozta, melynek egysége is kétes. 
Részben a nemességből kiszakadt, illetve a kisvárosok peremére szorult hono-
ráoior-értelmiség, részben a nemesség néhány kiemelkedően művelt tagja állt 
az 1790-es években a haladás élére. A szerb társadalom ellentmondásai még 
ennél is bonyolultabbak. A többi egyháznál jóval konzervatívabb s jelentékeny 
világi hatalmát védő (s óriási tekintéllyel rendelkező) papság nemcsak nyelvi
irodalmi, hanem politikai téren is gátolta a kibontakozást. Am e papság nem 
egy tagja magyar-, sőt németországi iskolákba is eljutott, illetve kapcsolatot 
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talált az orosz felvilágosodással, ,s a magyar, a német s az orosz földön meg-
ismert eszméket szembesítette népe, nemzetté válni akaró társadalma helyzetéi
vel. • A Határőrvidék tisztjei tulajdonkeppen a Habsburg-uralkodó, támaszai 
voltak, védték a határokat, s az I780^as esztendőkben még meg lehetett a re
ményük arra, hogy hazájukat felszabadítják; A városok (Komárom,' Pest-Buda, 
Szentendre, stb.) szerb kereskedőinek magatartása sem egyértelmű. ч Szétszórt
ságuk erősen nehezítette a z egységes föllépést... I I . József tíz <esztendaje meg
könnyítette szabad vallásgyakorlásukat, elősegítette érvényesülésüket,-'de ebben 
az időben még nem fejlődött olyan hatóerejűvé s számúvá л belőlük, sarjadó 
értelmiség (ügyvédek, orvosok, . művészek, tanítók), - hogy a polgári-fejlődéshez 
szükséges következtetések-levonása — akárcsak elvileg —.megtörténhessék. 

II. József forrongó országokat, nyugtalanságot hagyott maga után, a Habs-
burg-tróniutódlás — rövid időre — kérdésessé yált. A röpiratok elárasztották az, 
országot, a francia felvilágosodás állameszménye soha olyan népszerű nem volt, 
mint éppen ekkor. Mindenkinek a gondolata az alkotmány megőrzése, illetve 
megújítása körül forog, a magyar (s a hprvát) nemesség csak közjogi módon 
tudott gondolkodni. A Nagy Enciklopédia' állam s nemzet meghatározása nyo
mot hagy a magyar tervezeteken. A nyelvi kérdés — sok esetben :— háttérbe 
szorul az egyenlőség kérdése mögött. ••„.- . , .Csak az az-alkotmány biztos; mely 
miniden polgárnak mentől többet biztosít az ember veleszületett jogából" — 
hirdeti egy névtelen szerző alkotmánytervezete. 3 Majd a'továbbiakban hitet 
tesz amellett, hogy biztosítani kell: a protestánsok, a görög keletiek/ a városok' 
s a parasztok .jogait s személyes szabadságát. Hajnóczy József kinek élet
útja a jozefinisták egy rétegének útját jól szemlélteti .— már' a-szerémségr 
szerbek aneifeudális törekvéseit,is támogatta 4 , 'hogyne, segítené a német hatás 
elleni küzdelmet hangsúlyozva- a görög keleti.5 az evangélikus vallásúak"küz
delmét, s azt a követelést, hogy a püspökök, illetve szuperintendensek foglal
janak helyet' a diétán 5 (Putnik Mózes metropoKta. is ezt kéri?).' 

Ebben a forrongó, ideges hangulatban ül össze - a temesvári szerb kong
resszus, hogy: a szerbek kívánságait; javaslatait összefoglalja,- s. egyöntetűen 
megfogalmazza. 7 A régebbi magyar történetírás 9' hajlik arra. az. egyoldalú á l 
láspontra, hogy a kongresszus létrejöttének,, elsődleges oka ta • császári biztatás, 
az uralkodó divide et impera politikája.-Nem vitás, hogy- e pol'tika az ural
kodóház elsőszámú -fegyvere, s Magyarország, Erdély? Horvátország s a. szerb 
lakosságú területek, egységét, összefogását célzó tervekkel szemben maga Käunitz 
fogalmazza ezt meg: „Ich bin daher 8 mit derselben um so mehr vollkommen' 
verstanden, je dringend notwendiger bei den vorliegenden Umständen die ( ge
naue Befolgung des Principii: divide et impera wird:" 1 0 Az is tény, Hogv.'a 
magyar nemesség fölbuzdulása (mélyhez a horvát nemesség hasonló mozgalma 
fenyegető kíséretet adott )ellen kitűnően fel lehetett használni a -magyar ellenes 
törekvésű szerb katonatisztek mozgalmát. A magyarázat azonban nem ilyén 
egyszerű. Nemcsak a szerb törekvések jelentkezésének vagyunk tanúi,- hanem 
szinte egyszerre—r-és sok- tekintetben hasonló'céllal, sőt hasonló frazeológiává! 
- r s lépnek a színre a horvát , 'a magyar- s á römári törekvések'szószólói is. A 
nemzeti mozgalmak fejlődésük új szakaszához érkeztek, riem szabad a világ- s 
a belső politikai helyzettől elvonatkoztatnunk e mozgalmakat. A francia for
radalom, a: belga tartomány fölkelése, II. József rendeleteinek: visszavonása,'a 
török háborúk egyre nyilvánvalóbb kudarca, a magyar rendek titkos tirgya<-
lásai — s folytathatnánk az egész országot átható események fölsorolását, ; s 
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ehhez még az erdélyi jobbágyfelkelést is számítsuk hozzá. Emellett a francia 
felvilágosodás eszméi — sokszor többszöri áttétellel, közvetítéssel — is eljutot
tak a jelzett területekre. Szó sincs arról, hogy a francia viszonyokat tükröztető 
alkotók tanításai változatlan formában hatottak volna; a többszörös áttétel sem 
tette ezt lehetővé. Arra kell figyelnünk, ihogy alkalmazták saját viszonyaikra 
az Enciklopédia, Rousseau tanait. A temesvári szerb kongresszus nem idegen 
beavatkozás eredménye. A szerbeknek valóban voltak jogos sérelmeik, nem egy
szer kerültek összeütközésbe a feudalizmust képviselő megyékkel, még inkább 
a Habsburg-birodalom népelnyomó rendszerével. Azt viszont nem tagadhatjuk, 
hogy — a magyar nemesség erejét megosztva — Bécs szívesen látta, ösztökélte, 
olykor szócsövein keresztül 'hátulról mozgatta-irányította a kongresszus mun
káját, mely jól dokumentálta a szerb (s kivétel nélkül minden kelet-európai) 
mozgalom ellentmondásosságát, az egység hiányát, a különféle rétegek külön
féle fejlődési fokát. 

Hogy a jozefinista eszmék még a görög keleti főpapság körében is népsze
rűségnek örvendtek, azt természetesnek tartjuk. Mária Terézia bigott katoliciz
musa s a vele szövetséges katolikus főpapság uniós törekvése után a türelmesség 
az uralkodó oldalára állította a görög keleti papság egy részét. I I . JózseF török 
elleni hadjárata pedig a török uralom alatt szenvedő testvérek fölszabadításával 
kecsegtetett. A jozefinizmustól pedig szinte csak egy lépés a francia fölvilágo-
sodás. Nincs tanulság nélkül, ha egy-egy görög keleti egyháznagy könyvtárába 
bepillantunk. Petar Petrovié temesvári püspök 1 1 könyvtára a teljes Enciklopédia 
mellett Voltaire, Rousseau és Montesquieu néhány művét is őrizte, s — ez a 
kelet-európai kulturális érdeklődés párhuzamosságához szolgáltat apró adatot — 
azt a Marmontelt, akit a lengyel s a magyar író- s olvasótársadalom is tiszte!, 
becsül — és kiad. Ugyanezt a Petar Petrovié püspököt próbálja — egy titkos 
jelentés szerint — Martinovics Ignác megkörnyékezni, ám a püspök, aki csak 
a felvilágosult könyvek birtoklásáig s talán olvasásáig jutott el, jelenti a fel
sőbb hatóságoknak Martinovics szándékát. 1* 

H a d d utaljunk egy röpiratra, mely éppen közjogi alapon követeli a szer
bek mindenfajta egyenlőségének elismerését, kimondva, hogy honpolgárok s nem 
idegenek. A szerbek ugyanakkor élesen határolják el magukat a görögöktől 
(Külön téma lehet, hogy az egyenlőséget követelő görög keleti szerb főpapság 
viszont a románok egyházi törekvéseit, nemzeti egyházra irányuló igyekezetét 
elfojtani igyekezett.). E röpirat hangütése és belső ellentmondása aztán a kong
resszuson kétszeres erővel jelentkezett. Megjelentek itt a katonatisztek, kiknek 
tipikus képviselője Seíujac tábornok. A régi szerb dicsőséget idézi, hogy az ön
álló .Illyriát igazolja. Ausztroszerb elképzeléseit az uralkodóház felé tekintve 
hangsúlyozza. I I . Rákóczi Ferenc szabadságharcát elítélve, figyelmeztet a szer
bek dinasztikus hűségére. Ezen az alapon kéri a szerbek törekvéseinek támoga
tását. A tábornok — akár akarta, akár nem — a császári biztosban új szövet
ségesre talált. A biztos a kaunitzi divide et impera-elv képviselőjeként volt 
jelen a gyűléseken. A jó király illúziója, a magyarságnak, mint a szerbek 
egyetlen elnyomójának szembeállítása a nem-magyar népekkel, ezúttal is ha
tásosnak bizonyult. Az érdekesség kedvéért jegyezzük meg, hogy Martinovics is 
adott ilyenféle tanácsot I I . Lipótnak. Az uralkodó biztassa csak a szerbeket a 
magyar nemesség igájának (der Joche des ungarischen Adels) lerázására. 1 4 Más 
kérdés, hogy e demagóg fogás csak korlátozott körben érhetett el eredményt, 
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hiszen épp Martinovics egyik jelentéséből értesülünk arról, hogy a szerb „illu-
minácusokra" a magyaroknak jelentős hatásuk van. „Die Illuminaten in Un
garn haben den Auftrag, die ganze .illirische Nation durch. ihre Mitglieder 
dahin zu bringen, dass sie die Aufhellung des Adels und die Vernichtung der 
geistlichen Macht, durch welche die illirische Nation gedrükt werden ist, von 
Monarchen fordern sollen." 1 5 Persze, Martinovics jelentései sokszor nélkülözik 
a valóságos alapot, így e gondolat is inkább Martinovics képzeletének szülötte, 
mint a valóságé. 

A szerb kongresszuson egészen másfajta álláspontot képvisel a később ja
kobinussá lett tisztviselő, Jakov Sečanac. Benda Kálmán szerint a forradalmi 
nacionalizmus képviselője. 1 6 Sečanac a francia forradalom példáját emlegeti. 

A kongresszus egyik legtekintélyesebb szónoka: Tököly Száva (Sava Te-
kelije). Magyarbarátsága nem magyarázható csupán családi vagy más személyes 
kapcsolataival. Tudatos nemzetpolitikus. A debreceni kollégium neveltje 1 7 , ma
gyar nemesség birtokosa. Józan, felvilágosult férfi, ki egyaránt száll szembe az 
ausztroszerb gondolatokkal a Secanacék francia mintára megfogalmazott köve
teléseivel. Az önálló, • külön terület követelését sem tartja helyénvalónak,: jól 
látva az osztrák császári udvar csalfaságát. Az önállóság úgy sem valósulna 
meg, a közvetlen osztrák befolyás erősödne csupán. Ugyanakkor síkra száll a 
közjogi egyenlőség mellett. Sečanac bírálta a nemesi kiváltságokat s a külön
böző társadalmi osztályok egyenlősége mellett tört lándzsát. Tököly szerint 
Secanacék nem alkalmazkodnak a konkrét szerb állapotokhoz, szerinte a le
hetőségekkel kell számolni. Megállapítja: még nem értek meg a feltételek a 
társadalmi-politikai viszonyok francia mintájú átalakítására. A kongresszus kí
vánságai egyébként a külön területben, a vallászabadság biztosításában s a ha
tárőrség problémáinak megoldásában fogalmazódtak meg. A különböző eszmei-
ségű s érdekű csoportok ellentétét azonban nem szünteti meg a kongresszus, 
sőt: a görög keleti püspökök s az udvar között feszültség támad, Stratimirović 
metropolita 1791-ben küldöttség élén Bécsbe látogat, de semmit sem képes el
érni 1 8 . Az „illír kancellária" felállítása sem a szerb mozgalom sikere, nem a 
szerb, hanem a bécsi érdekeket képviseli. Az udvar egyébként pusztán addig 
foglalkozott a jvaslatokkal, míg Lipót s a magyar rendek között létre nem jött 
a megegyezés. 

Tököly Száva már ekkor világosan látta, hogy a Habsburg-birodalom — 
katonai vereségei ellenére — olyan erőt jelent, amely el'enében a szétszórt s 
az egység hiányával küzdő szerbség nem tud forradalmi úton győzni. Nemcsak 
nemesi volta, eszméinek némileg a magyar rendekhez kötöttsége miatt nem vál
lalt közösséget Secanac forradalmi nacionalizmusával. Élete, alapítványa! a 
szerb nemzetté váláshoz vezető út fontos dokumentumai. Csakhogv 6 a Szé
chényi Ferencnek, a Sternberg grófok, az Ossoliriskik útját, a kulturális fejlődés 
biztosítását választotta. Nem maradi nemes, baráti kapcsolatokat tartott fönn 
azzal a Berzeviczy Gergellyel, ki valószínűleg tagja volt á magvar iakoVnusok 
mozgalmának. Berzeviczy — igaz — nem a magyar nyelvi törekvések vonalán 
haladt, szerinte a latin egyesítené a birodalom népeit. Berzeviczy a kevert 
nyelvű nemességből származott, melynek külföldet járt, felvilágosult tagjai el
indultak a polgári ideológia útján, jozefinisták fenek olykor abban is, hogv 
az államot a nemzet fölé helyezték.- Tököly Száva 1815-ben járt nála Lomni-
con, később élénken leveleztek.1* H a Tököly életútját végigtekintjük, ezentúl a 
Berzeviczy-barátságnak nagyobb jelentőséget kellene tulajdonítanunk. 
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Sečanac "útja eltérő a Tökölyétől. 17904>en még nem osztotta Tököly vé
leményét: „mi a magyarok polgártársad, frigyesei, barátai voltunk mindig." 2 0 

Sečanac Budán éLi a nem-magyar ajkú tisztviselők kissé talajtalan életét. 1789-
től szabadkőműves, majd a budai olvasókör tagja, hol Berzeviczy Gergellyel, 
Verseghy Ferenccel, Hajnóczyval , Szentmarjayval;- később Kovachich Márton
nal, Szentjóbi Szabó Lászlóval és Koppi Károllyal találkozhatott.' 1 Hajnóczy 
épp a szerb kongresszus napjaiban járt Temesváron, s itt megfigyelhette Se-
čanac tevékenységét. 2 2 Hajnóczy a rendi naoionalizmus felől • jut el — több 
mint valószínű:. eljut — a nemzetiségi autonómiának a jakobinus alkotmány
tervezetben megfogalmazott gondolatáig, addig Seíanac a forradalmi naciona
lizmus álláspontjától érkezik el a „hungarus"-rudatig. Sečanac — említettük — 
kamarai titkár. Szerb származású, s gondolatvilága mindenki előtt ismeretes; 
Szirmay is így emlékezik meg róla: natione illyrus 2 3 . 1790-ben még a külön 
szerb terület buzgó követelői között látjuk, néhány esztendővel később Kohl-
mayer, az ügyvéd-besúgó ezt jelenti róla: „Szecsanyacz war der eifrigste N a -
tionaliste, ist aber jetzt an Lieb und Sinne ein Ungar ." 2 4 Azaz: a buzgó nacio
nalistából „magyar", méghozzá testestől-lelkestől magyar lett volna? A „ma
g y a r é n a k nem a mai, még csak nem is a reformkori jelentésével állunk itt 
szemben. A jozefinizmusba felvilágosodás kora ez, a nemzeti fölújulások első 
szakasza. Hogyne tagadta volna meg a szerb kamarai titkár nacionalizmusát, 
mikor Martinovicsék szövetséges köztársaságról álmodtak! Abban a szerb nép 
is elnyerte volna jogát, egy lett volna a testvéri népek közül, azonos hatalom
mal, azonos jogokkal. Nem lett magyar, hanem a Magyarország területén meg
valósuló köztársaság polgára, hungarus. Más kérdés, hogy e szövetséges köztár
saság gondolata csak néhány ember előtt volt ismerős- és rokonszenves. Még 
a jakobinusok közül is csak néhányan jutottak el eddig. Bár az tény, hogy épp 
e mozgalom érdeme a szomszéd népek kulturális eredményeinek tolmácsolása. 
Gondoljunk arra , hogy Verseghy Ferenc tolmácsolja a horvát forradalmi verset, 
majd élte alkonyán egész fejezeteket iktat be tankönyvébe Komensky művei
ből. Kazinczy Ferenc szerb népdalt s románt tolmácsol, a patriotizmus s a 
kozmopolitizmus érzését együtt vallja, a Pruzsinszky nevelte Eötvös Józsefből 
pedig a későbbi nemzetiségpolitika egyik legjózanabb alakja lett. 

Sečanac a pest—budai szerb értelmiség egyik képviselője. E z az értelmiség 
— ismét hangsúlyozzuk — még nem volt olyan erős és számos, mint a X I X . 
század húszas éveiben, a Matica-alapítás idején. Nézeteivel, ha nem is állt tel
jesen egyedül, mindenesetre kevés barátra tehetett szert honfitársai között. A 
vele egygondolkodású Hajnóczy Józseftől kaphatott választ kétségeire, 6 mu
tathatta meg a helyes utat. Az a Hajnóczy, aki már korábban tanúbizonyságot 
tett arról, hogy megérti a szerbek panaszait. Hajnóczy Secanachoz írott 1793-as 
levele érdekes példa, milyen könyveket adott szerb barátja kezébe. Thomas 
Paine egyik művét Tcéri vissza, majd a Moniteur híreit beszélik meg. E levél 
megszólítása: Citoyen! Ugyancsak e levélben üdvözli Szabadka főbíráját, a ma
gyar nemességet nyert Parcsetics Antalt, s szól egy bizonyos AndrejovicsróU 
kinek kilétét forrásaink még nem derítették föl." A nevek Hajnóczy délvidéki 
kapcsolataira engednek következtetni, s ez szerémségi tevékenysége mia,tt igen. 
valószínű, de Sečanac közvetítői szerepét sem mulaszthatjuk el kiemelni. Egy 
följelentés szerint Secanac kapcsolatai még szorosabbak voltak a magyar jako
binusok mozgalmával. A följelentés arról árulkodik, hogy szállásán tartottak 
volna egy összejövetelt. 2 6 A terrorper során ugyan nem került közvetlenül vád 
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alá a kamarai titkár, de állását elveszítette, Hajnóczy pedig Madách Sándorhoz 
írott búcsúlevelében is megemlékezik „natione illyrus" — nyugodtan leírhatjuk 
— barátjáról." 

Külön figyelmet érdemel Hajnóczy és Stratimirović métrdpolita kapcsolata. 
Ennek megteremtésén talán Sežanac is munkálkodott, aki jól ismerhette a szerb 
főpap bizonyos kérdésben konzervatívnak nem nevezhető érdeklődését. Szeli 
I s tván 2 8 kutatásai nyomán .idézzük Stratimirovié válaszát Hajnóczy egy hozzá 
írott levelére: „Szabályosan érkezett meg hozzám tekintetes úrnak előző hó 
22-én hozzám intézett levele. Az abban közölteket örömmel vettem tudomásul, 
s ezért a bennem való bizalomért őszintén meghatva mondok illő köszönetet. 
Kérem, hogy ha valami közlésre méltó fordulna elő, méltóztassék értesíteni róla. 
Különösen lekötelezne, tekintetes uram, ha értesítene, milyen megállapodás tör
tént a mi ülésünkkel és kívánságainkkal kapcsolatban . . ." Hajnóczy egy görög 
keleti főpap ügyvivője? Egy nyelvi kérdésekben merevül konzervatív görög 
keleti főpap, mint egy forradalmi nézeteiről ismert, magyar érzésű jakobinus 
lekötelezettje? Akármennyire is „szabadon gondolkodó"-hírben állt Stratimiro
vié, még az 1790-es évek ellentmondásai között is meghökkentő e kapcsolat/ 
Hogy Stratimirovićhoz mégis eljutott a forradalmi mozgalom híre; hogy va
lami kevés köze talán mégis volt hozzájuk, azt az ellene megfogalmazott föl
jelentés (nem bizonyítja) sejteti 2 9 . Martinovics denunciálását, hogy az uralkodó 
ellenes Litterae ad imperarorem című röpiratot Stratimirovié lefordította volna, 
a magunk részéről a légből kapott mesék világába utaljuk. 3 0 

Az már a szerb fölújulás ellentmondásai közé tartozik, hogy míg áz iskola
politika terén például jelentős és pozitív szerepet játszott á metropolita; hogy 
Karlóca művelődési központtá alakításában érdemei vannak 3 1 , addig Karadzic 
Vuk nyelvi törekvéseiről szinte hallani sem akart, Csaplovicš J á n o s 3 ' és Rumy 
Károly G y ö r g y 3 3 közvetítése ellenére sem. A haladó gondolat nem egyszer ke-
rülőutakon jutott el a szerbekhez. Nagy szerepet játszottak ebben a magyaror
szági protestáns iskolák; Halle pietista szelleme is hatott a szerb gondolko
dásra; s ne feledkezzünk meg a szegedi piaristák középiskolájáról, melyben a 
reformkatolicizmus gondolataitól áthatott tanárok fogadták a nagy számban 
odatóduló szerb diákokat. A szétszórtság ellen azonban csak az egyház merev 
szervezetével lehetett védekezni, az egyház s a vallás tartotta össze a külön
böző foglalkozású, vagyoni helyzetű és érdeklődésű szerbeket (Pest kereskedői; 
a Határőrvidékek katonái vagy Buda szőlőművelői a templomban találkoztak). 
Stratimirovié féltékenyen őrizte ezt az 'egységet, amely — nem mellékesen — 
az egyház világi hatalmát is jelentette. A temesvári szerb kongresszuson épp e 
világi hatalom kérdésében kerülnek szembe a katonatisztek egy csoportjával. 3 4 

Ezért až egyház hatálmát fenyegető mindenfajta újító törekvéssel szembeszállt, 
íg'y Karádzié nyelvújításával is. Mindez nem zavarta abban, hogy Káflócára 
a fölvilágosult-neohumanista gondolatokat valló tanárokat, főleg protestánso
kat (azaz olyanokat, akik Jéna vagy Göttinga szellemi törekvéseitől megihletve 
tértek haza) hívja. Rumy Károly György, 'Wolny András vagy Magda Pál Kar
lócai Igazgatása alatt jelentékenyen fejlődik az iskola. 3 3 Nem csupán a környék^ 
szerb gyermekeit fogadja be, hanem Szerbiából, sőt Crna Gorából is érkeznek, 
a növendékek. 3 3 Stratimirovié maga is azon igyekszik, hogy a gSttingai tudós, 
társasággal — Rumy Károly György révén — személyes kapcsolatot' létesítsen, 
műkedvelő történészként is ismertté akarja tenni a nevét. A pesti német lapok
nak (Zeitschrift von und für Ungarn, Pannónia) olvasója,, ismerője. Rumy K i -
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roly Györgyhöz különösen ragaszkodott. A szepességi származású s Kopitarral 
sűrűn levelező tudós Göttinga neohumanizmusát közvetítette Karlócára, s a 
metropolitának nem egy szívességet tett. Am összeférhetetlen, önmagát ízléste
lenül adminisztráló természete fölborította a karlócai középiskola belső béké
jét. Tudását, műveltségét nem vonhatjuk kétségbe, ám nemigen értett ahhoz, 
hogyan kell a tudást közkinccsé tenni, átadni; egyszerűbben: nehezen érthetően 
adott elő, s maximálisan követelt. Emiatt a diákok szinte föllázadtak ellene, 
paszkvilluszt köröztek ró la . 3 7 Ekkor kapott Rumy Sárospatakra meghívást. A 
metropolita inkább vállalta a paszkvillánsok elhallgattatását, a háborgás lecsil
lapítását, mintsem hogy Rumyt elengedje. Rumy 'Károly György aztán sietett 
eldicsekedni: „Cum tarnen Excellentia Sua optaret, ut sub patrocinio eius Iuven-
tutem Serbicam erudire et educare pergam, nec facile justo tempore alium ido-
neum virum pro munere Directionis primariique Professoris abeundo reperire 
p o s s e t . . . " (Minthogy pedig őexcellenciája azt kívánta, hogy az ő pártfogása 
alatt folytassam a szerb ifjúság tanítását és nevelését, mert nem könnyen ta
lálhat más megfelelő embert távozásommal az igazgatói és első tanári ál
lásra . . . ) 3 8 

Rumy Károly György a magyar szellemi élet és Karlóca között is vállalta 
a közvetítés szerepét. Kazinczy Ferenc egy levelében — még 1811-ben — említi, 
hogy Stratimirovié „nyelvünknek ellensége". 3 9 Információjának forrását nem 
sikerült eddig kinyomoznunk. A szegedi iskolában hajdan a magyar nyelvet is 
elsajátító főpapot aztán Rumy Károly György 1816 utáni leveleiből jobban 
megismerte, s ítéletét megváltoztatta. A metropolita — egyébként — Rumyn 
és Csaplovicson kívül a pesti tudósok közül Schwartner Mártonnal is kapcso
latot tartott . 1820-ban Stratimirovié Pesten jár, s megtekinti az Egyetemi 
Könyvtárat , ahol Schwartnertől érdeklődik a szerb történelmet illető könyvek 
iránt. Schwartner a kívánt könyveknek csupán egy részét tudja a főpap kezébe 
adni. A pesti könyvtárőr tudósítja Rumyt az egyházfő látogatásáról: „Auch 
ich hatte das Vergnügen, bey Sr. E x c . mehr als einmal zum Besuche, und zur 
literarischen Unterhaltung zu erscheinen." 4 0 Érdemes megemlítenünk, hogy 
Schwartner tagja volt az 1790-es esztendőkben annak a pesti tudós körnek, 
amely gondolkodásában jozefinista, felvilágosult. Ekkor kialakult világnézetét 
élete végéig megőrizte, ám ez az 1810-es évektől lassan föltámadó magyar na-
cionaEzmus számára elégtelennek bizonyult, ez magyarázza polémiáit H o r v á t 
Istvánnal. A Tudományos Gyűjtemény a színtere H o r v á t nem egy megnyilat
kozásának.: Ám miután Vitkovics is tagja annak a társaságnak, mely az újságot 
irányítja, jónéhány szerb vonatkozású híradás is megjelenik; ezek a karlócai 
eseményeket is érintik. Stratimirovicnak a Tudományos Gyűjtemény — Rumy 
Károly György révén — bizonyára a kezébe került, s jólesően olvashatta a 
karlócai viszonyokról szóló beszámolókat s Vitkovics Mihály értekezéseit. Emel
lett a lap számaiból értesülhetett a magyar művelődési törekvések néhány moz
zanatáról. Magda Pál talán Stratimirovié személyére is gondolt, mikor e sort 
leírta: a „Culturának szükséges voltát érző R á t z nemzet." 4 1 

A szerb „felviIágosodás"-ról igen keveset szólhattunk 4*, mivel a vékony 
éren csörgedezd szerb irodalom csak a valóságos helyzetet, a valóságos igénye
ket tükrözhette. A több országra szétszórt szerbség a kedvezőtlen körülmények 
között még csak kereste a nemzeti jellegű kibontakozás útját, ideológiájában 
messze nem egységes a szerb mozgalom. Az ideológiai egység hiánya nem je
lenti, hogy a felvilágosult eszmék ne hatottak volna be a szerb társadalom 
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különféle rétegeibe; Sežanac mellett mások (ha nem is sokan) vallották a for
radalmi átalakulás parancsoló szükségét. Mint láttuk, még az egyházfő sem 
vonhatta ki magát az új eszmék hatása alól. Más kérdés, hogy épp a Karló-
cára hívott tanárok egy kompromisszumra mindig hajlandó rétegből kerültek 
ki, ezek az értelmiségiek nem jutottak el a francia forradalom igenléséig, in
kább az új ízlésnek, a hajlékonyabb esztétikai felfogásnak, a korszerűbb ál
lampolitikai gondolatnak hódoltak: inkább a németországi teoretikusok, írók, 
költők világát próbálták tolmácsolni. Hogy Wieland, Herder, Gellert s mások 
a szerb olvasó tudatában is megjelentek, s lassan-lassan fordítóra találtak, az 
az ő érdemük is. Mindebben a karlócai iskolának nagy szerepe van. 

A szerb—magyar kapcsolatok érdekes fejezete a jakobinus mozgalom né
hány esztendeje. A további kutatás bizonyára még több anyaggal szolgál majd, 
Hajnóczy szerémségi tartózkodásának megvilágítása után újabb dokumentumok 
előkerülésére is számíthatunk. Hogy Kazinczy élénken reagált a szerb iroda
lom fejlődésére, az a herderi ihletés mellett talán az 1790-es esztendők közös 
harcaira is visszavezethető. 

Az udvar divide et impera-politikája ellenére is mind a szerb, mind a 
magyar irodalomnak sikerül megtalálnia azt, ami összeköti őket. Vitkovics Mi
hály rendkívül értékes közvetítő munkája nem a semmiből indul el, hagyomá
nyokra építhet, ha ezek a hagyományok alig észrevehetőek, a politikai-kultu
rális viszonyok miatt rejtettek is. A magyarság nem passzív szemlélője a szerb 
küzdelmeknek. A magyar irodalomban egy darabig csupán a szerb népköltészet 
hat, míg a szerb irodalmi élet Pest-Budán izgalommal figyeli a magyar iroda
lom fejlődését. A német irodalom közvetítő szerepét nem tagadjuk, de csupán 
csak az egyik (s nem is a legfontosabb) oka annak, hogy a szerb—magyar 
összefogás első megvalósulása nem múlt el nyomtalanul. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

' ANGABEN ZU DEN SERBISCH—UNGARISCHEN BEZIEHUNGEN 
AN DER WENDE DEŠ X V I I I — X I X . JAHRHUNDERTS 

Vorliegende Arbeit behandelt die politischen und kulturellen Beziehungen an der 
Wende des X V I I I — X I X . Jahrhunderts. 

Der Josephinismus wirkte an die politische Entwicklung der serbischen und unga
rischen nationalen Bestrebungen, die serbische und ungarische Josephinisten haben an 
den Gesellschaftsreformen gearbeitet. Am serbischen Kongress (In Temeswar) können 
wir die verschiedenen politisch-ideologischen Gruppen des Serbentums registrieren: die 
kaisertreuen Soldaten (gen. Sečujac), die revolutionären Nationalisten (der Beamte, 
Jakov Setanac) und die mit den Ungarn zusammenwirkenden Adel (Sava Tekelija). 
Aus dem Revolutionär-nationalisten entstanden die serbischen Jakobiner. Die ideologische 
Freundschaft des J . Sečanac und Joseph Hajnóczy ist ein interessantes Kapitel der ser-
bisch^-ungarischen Beziehungen. 
- - Die Studie beschäftigt sich auch mit den ungarischen Beziehungen des Metropolits 
Stephan Stratimirović. Er wollte aus der Kleinstadt Karlovic eine kulturelle Zentrale 
entwickeln, darum lud er die Universitätsstudien in Deutschland (Jena, Göttingen) 
absolvierten Lehrer (wie K. G. Rumy) in die Mittelschule des Karlovic ein. 

Stratimirović besuchte die Universitätsbibliothek in Pest, dort begegnete er dem 
Bibliothekar-Historiograph Martin .Schwartner. Der Metropolit las die in Pest—Ofen 
erscheinende deutsch- und ungarischsprachigen Zeitschriften. 
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Lőrinc Péter 

A KÉTARCÚ 
SZENTKLÁRAY JENŐ 
ÉS A BÁNÁTI 
SOVINIZMUS 

Szentkláray Jenő feltétlenül jelentős pozitívuma Bánátnak, a bánáti ma
gyar—szerb, de német—román történetírásnak is. Egyes művei nélkül 1 el sem 
kópzelhetnők, sőt újonnan elölről kezdhetnők a bánáti és vajdasági (magyar, 
jugoszláv, román) történelem, különösen â . X V I I I . század történelmének tanul
mányozását. Néhol szinte rácsodálkozunk az egykori katolikus főpapra, egy
kori régivágású magyar akadémikusra, mennyire fontosnak tartja a fprradalmi 
bánáti hagyomány megteremtését, amelyet azután a régiszabású, úri, földesúri 
Torontál tudós alispánja, Jankó Ágoston is átvesz tőle itt-ott és ki is hang
súlyoz. 2 A történelem a múlt szociológiája is egyúttal (nem csupán az!) , .amint
hogy a szociológia maga is egyúttal a jelen történelme (is). így,, ha témám a, 
torontáli (jelenleg, mert legszámottevőbb, hát éppen magyar) társadalomtudo
mány — úgy ez, némileg, felöleli és fel is kell, hogy ölelje egyes' jelentősebb 
történetíróink munkáit is, mert történészeink (mint általában), Bánátban sem 
voltak soha tisztára faktografikus pozitivisták, de mindenkor (ha. esetleg- .csu
pán, a sorok közt olvashatóan is) egyúttal véleményt is nyilvánítottak, állást 
is foglaltak az eseményekkel, az egykori helyzettel vagy. a múlíban elhangzott 
véleményekkel szemben. Szentkláray Jenő ezenfelül nem csupán történetíró. 
Társadalmi, politikai kérdésekkel is.foglalkozik, sőt doktori disszertációját filo
zófiai kérdésnek szentelte, és ebben színt vallott (egyházi személy létére) a tér, 
idő és tapasztalás 'mellett, amelyet mint „objektív realista". — valójában szub
jektív szenzualista — fontosabbnak tart egyes misztikus kategóriáknál. 4 . 

Szentkláray tehát kétszeresen is témám körébe tartozik, hiszen egyként 
adja a múlt szociológiáját és szociográfiáját valamint a jelén társadalmi-poli
tikai feladatainak, teendőinek megjelölését. 

Szentkláray feltétlenül jelentősebb mint történetíró, másképpen: jelentő
sebb, tudósabb, „tisztelendőbb" a benne lakozó történész az ugyancsak résrét 
képező politikusnál, szociológusnál, sőt azt az állítást is megkockáztatnám, 
hogy pozitívabb, haladószelleműbb benne a történész, a múlták böngésző ku
tatója a jelen elemzőjénél és- politikus teendő-megszabójánál; mert ott, ahol 
kevésbé köti a tudományos metodológia, a tudományos igazság szeretete,, ahol 
tudatosan is átadhatja magát a jelennek, a ráható konkrét -áramJatoknak r a 
környezetnek, a mindennapoknak (tudat alatt mindig, mint történetíró is, raa-i 
gában hordja persze kora, nemzete és osztálya jegyeit, ha azután sokszor igen 
eredményesen is harcol ellenük a tudat és tudomány fegyvereivel!), ott teljéién 
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„.beleszabadul" —, a tudományos kötöttségek alól — kor- és osztálykötöttségé
nek zabolátlanságába. 

Mint történész tudatosan is foglalkozik (a múltban rejlő) szociológiával, 
gazdaságtörténettel, társadalomtörténettel, nemzeti és nemzetiségi történettel 
(így, mondjuk, a szerbekkel, románokkal a múltban; az egykori agrárviszo
nyokkal stb.), és így hibát követnék el mind a társadalomtudománnyal, mind 
pedig Szentklárayval szemben, ha történeti műveit nem venném tekintetbe, ha 
csak itt-ott kukkantanék is ez alkalommal ilyter.mészetű műveibe. Vele szem
ben is hibát követnék el, mondottam, sőt az igazságtalanság, a szubjektív rész
rehajlás bűnébe esnék, ha csupán jelent-elemző munkálataival foglalkoznék, 
hiszen a múltat tárgyalva, mint már említettem, sokkal kevésbé tör fel belőle 
(a felszínre, a tudatba) nemzeti- és osztályelforgultsága, nemzeti- és osztály
sovinizmusa! Sovinizmusa előtt persze azért nem szabad szemet hunynunk, vi
szont meg kell látnunk benne a sok pozitívumot is. Témám síkján természete
sen, társadalmi-politikai elgondolásaival fogok itt főleg foglalkozni, tisztára 
történeti koncepciójával pedig csak annyiban, amennyiben azok szociológiát 
nyújtanak, véleményét, állásfoglalását támasztják alá. 

• • * 

Kezdjük hát a régmúltban rejlő jelennel. Szentkláray főműve az 1 7 7 9 — 
1897 közti éveket felölelő Száz év.* Szinte azt mondhatnók: egy sereg egyéb 
publikációja csak ezt a művét készíti elő, ennek szinte előmunkálata csupán, 
ha esetleg később, utólag is írta egyikét-másikát. Ezt a történeti időrendet, úgy 
érzem, nekem is be kell tartanom és ezért az 1526 /51—1779-es korszakkal 
kezdem: a török hódoltsággal (Bánátban), valamint a Habsburg kincstár ( iKa-
mara) és Hadi Tanács „hódoltságával", amelynek uralmát szerzőnk legalább 
ugyanennyire tartja negatívnak a magyarság szempontjából. Azért is hiszi az 
1779-es esztendőt, a kamarai, kincstári birtokok és a végvidék (egyes határőr
vidékek) bekebelezését a magyar nemesi uralom alatt álló megyékbe — határ
kőnek, mezsgyének, innen számítva az új korszakot, a magyar virradatot ezen 
a tájon, még akkor is, ha gazdasági-társadalmi téren itt-ott talán visszaesést 
is jelentene ez az esztendő, mondjuk, a kikindai koronaterület (Distrikt), a 
határőrvidék, de talán a kincstár vagy a bankuralom alatt álló területek (a 
Wiener Stadtbank tízéves uralmára gondolok) szempontjából is: az emberiesség, 
a humánum szempontjából tekintve vissza a múltba. Érdekes és jellemző szer
zőnkre, hogy a X V I L I . századbeli Habsburgokat ítélte el (pedig egyedül ekkor 
volt egy-két Habsburg igazán haladó és humanista), és akkor állt a dinasztia 
oldalára, amikor az már reakcióba futott! Ügy érzem, a függetlenségi eszme 
ennek az ellenkezőjét követelné. Igen, Mocsáry másképpen gondolkodott; saj
nos, ő nem bánáti volt! 

A török hódoltság idejéről szólva Szentkláray egyként érvényesíti a nem
zeti és a társadalmi szempontot. 5 Mégis talán legjellegzetesebb, őt leginkább 
jellemző megállapítása e korról az, hogy a török hódoltság pusztító háborúi 
elnéptelenítik ezt a tájat, és így Bánát elveszíti magyar jellegét, mert — habár 
a török maga csak a városokban élt is — éppen a falvak és puszták magyar 
népe vándorolt el előle, ha ugyan nem a török ejtette foglyul és hurcolta 
magával. Pusztán maradt, pusztává vált — talán később egyúttal „pusztá"-vá, 
praediummá. is — számos falu azért is, mert lakói nagyobb helységekbe, a ké-
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sőbbi mezővárosokba vándoroltak, oda, ahol a török hatóság nagyobb véde
lemben részesíthette. Helyükbe azután nem annyira törökök, mint inkább a 
déli vidékekről szökő, menekülő szerbek és románok költöztek. Temesvár is 
török várossá vált Losonczyék bukása után, habár ennek egyik községe magyar 
maradt és autonómiát élvezve magyar bíró fennhatósága alatt élt, ha ez né
mileg szinte „magánügyi" szervezkedés volt is. 

A török hatalom liberálisabb volt az európai vagy a magyar feudális urak 
uralmánál — mind vallási, min.d nemzeti és társadalmi téren. Ezt Szentkláray 
is elismeri, akkor is, amikor megállapítja, hogy volt az akkori Bánátban mind 
török, mind keresztény birtokos is. Míg azonban a török birtoka — a timar és 
ziamet — elidegeníthetetlen, mert nem a szpáhié, hanem az államé tulajdon
jogilag, a keresztény földesúr elidegeníthette, adhatta-vehette, cserélhette föld
jét, csupán hatósági jóváhagyásra volt e célból szüksége. Az itteni város is 
városiasabb volt az akkori alföldi nagytelepüléseknél. Állt ez mind Temesvárra 
mind Becskerekre, amelynek javára Sokolović nagyvezír (1573) alapítványt lé-
sített, ráhagyva a városra malmát, „szép alkotású" fürdőjét és 22 boltját is 
egyebek között. Szerémségtől a szultán kocsi- és hajógyártást követelt, ami 
ipari fejlettségére mutat. 0 Igaz, a bánáti falvak népe oly szegény volt, hogy 
az építkezési anyagot, fát a kárpáti nép maga szállította a bánáti építkezési 
helyekre, mert a bánáti „raja"-nak nem volt elegendő szekere e célra. Viszont 
a temesvári lőporgyárat, ha el is pusztult az ostrom idején — 1707-ben újra
építik és ellátják belőle az egész Balkánt! 7 A baj, szerzőnk szerint abban rej
lett, hogy az elmenekült magyarság helyébe szerbek, románok telepedtek, hiszen 
maguk (az akár magyar keresztény) birtokosok is magukhoz csalogatták őket, 
tekintve, hogy jobbágyi munkaerőre volt szükségük. II . Musztafa viszont (bi
zonyára török) katonákat telepített a bánáti rónára . 8 

Akárhogy is — tárgyilagos képe ez a török hódoltságbeli Bánátnak, s a 
későbbi sovinizmusnak is, csak mintegy előrevetett árnyéka sejlik fel benne. 

Tárgyilagosan állapítja meg írónk a dunai, tiszai, marosi hajóhadakról, 
ősapátokról is, hogy még a Rákóczi-korban és utána is főleg szerb csapatokat 
vet harcba, annyira, hogy Bottyán például kénytelen megpróbálkozni magyar 
ellennaszádok ácsolásával a Dunán és Tiszán. 9 A Habsburg-abszolutizmus ki
építésének idején Pallavicini is hiába próbálkozik meg a naszádosok átszerve
zésével, a bécsi Haditanács ellenzi az idegen matrózok alkalmazását akkor, 
amikor a hazai bőséges emberanyag megfelelőbb. E z később bebizonyult. Fel
ismert oka abban rejlett, hogy az idegen nem ismerte a török stratégiát, takti
kát, életmódot. így a vajdaságiak mellett Likából, Szényből (Zengg) áttelepí
tett matrózok, újból csak szerbek, köztük „uszkok"- (bujdosó, kóbor, „elugrott", 
megugrott ember) -tengerészek lettek a naszádosok, azaz, ha német mintát 
vettek is az átszervezés alapjául: szerbekből s más hazai népekből szervezték 
meg a legénységet 1 0, oly szerbekből, a „sajkások"-ból, akik katonai „munka-
erejük"-kel is szolgáltak, de egyúttal adóztak is. Sőt, a „sajkás"-naszádos oly 
katonává válik itt, aki — mint a végvidék határőre is — a kormány minden 
„befektetése" nélkül, önmagát tartja el, a sajátmaga által művelt földeken. Még 
ennél is többet szolgáltatott a naszádos. Nem csupán katonai, de naszádépítő 
tudását és munkaerejét is a hajóhadnak s a Haditanácsnak szentelve. E z a 
többrendbeli kizsákmányolás (egy rókáról több bőrt-nyerni politika!) volt az 
oka annak, hogy számosan közülük faképnél hagyták a naszádos századokat, 
csapot és papot, és a polgári életbe vagy talán a szintén Szentkláray által em-
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lített, de meg nem indokolt, dunai öblözetek rablófészkeibe vonultak vissza: 
katonából folyami kalózzá vagy szárazföldi „hajdúkká" (uszkokká) válva. 

Szomorú képet fest szerzőnk a török hódoltság alól „felszabadult" Bánát 
egyes falvairól, pusztáiról, nádasairól 1 1 , amelyekre a csanádi püspökök — em
lékezve hódoltság előtti régi birtokaikra — most is és mégis igényt tartanak, 
mert szívesen szednék a tizedet — ha volna kitől és volna miből. így váltak 
szerzőnk elődei jó magyarokká az utód-történész szemében, mert a magyar ha
tóságtól, kapta meg a püspökség birtokát és tizedszedési jogát és így — ha 
politikailag, katonailag, gazdaságilag és társadalmilag Bécstől függött is a „fel
szabadult" Bánát — egyházilag Magyarországhoz tartozott. Sajnos, nem soká, 
nem véglegesen, mert az elveszett birtokok és tizedjövedelem helyett a bécsi 
kincstár (kamara) évi fizetést rendelt el számukra és, alkalmazkodva az új 
közigazgatási helyzethez, hamarosan külön bánáti püspököt is nevez ki az 
udvar - r - egy német pap személyében 1 2. Így maradt ez egészen 1779-ig, amikor 
Bánátot bekebelezték a magyar vármegyékbe, a magyar földesurak uralma alá 
helyezve a bánáti birtokokat. Ekkor Kőszegi csanádi püspök sürgetésére elis
merte végre a császár a püspök birtok- és tizedszedési jogát . 1 3 Mindez akkor 
vált lehetségessé, amikor az újabb (katolikus) telepítések újra megteremtették 
azt a'lakosságot, amely ismét szolgáltathatta a tizedet és egyéb egyházi jöve
delmeket az únt évi fizetés helyett. Így köszöntött be, szerző szerint, — az 
„új" korszak a régi egyházi-világi földesurak valamint a megyei urak hata
lomra-"jutása révén; szerző szerint — : mégis magyar (ha osztráknak, Bécsnek 
alárendelt) magyar fennhatóság alatt. A katolikusokat nyugatról telepítette az 
udvar. Köztük is a német volt többségben, de volt köztük jócskán, később el
németesedő francia, olasz és spanyol is. Viszont akadtak az egyes falvakban, 
pusztákon délről jövő pravoszláv szerbek és románok, vagy a földesurak által 
munkára szerződtetett magyar kontraktualisták, dohánykertészek, „dohányosok" 
is 1 4 . Míg a magyar falvak beszivárgott (belső migrációk) vagy szerződtetett 
emberé hamarosan zsellérré válik az új földesurak árnyékában, a német, szerb 
és román határőr vagy a szabad „distrikt" lakója megtartja kisgazda minőségét 
azokon á tájakon, ahol nem voltak úri nagybirtokosok. Közéjük, de csak az 
egyetlen Debeljacara (Debelyács, Torontál Vásárhely), húzódtak le szabad ha
tárőrként a hódmezővásárhelyi magyarok is, akikről nem emlékszik meg külön 
is szerzőnk, amikor arról ír, hogy a szerb határőr harca állandósul, különösen 
a"bekebelezés'(1779) utáni időkben — a megyei és földesúri alávetettség ellen, 
éspedig elég szép sikerrel. 

Annál inkább emlegeti a kormányt, a Batthyány-családot meg a többi föl
desurat, "ha magyar jobbágyot, szerződéses kontraktualistát, dohányost — kato
likusokat —' telepített a bekebelezés után újonnan vásárolt latifundiumára, vagy 
egy-egy kincstári birtokra. Itt-ott rámutat arra is, hogy (mint pl. az ittebei 
pusztára, amelyet a z ' u d v a r a bécsi Pusztabérlő Társulatnak juttat marhate
nyésztés céljaira) - a szerb határőrök a nemesi elnyomás elől ilyen pusztákra 
menekülnek. Mikor a kincstár viszont magán-földesuraknak adta el a nagy
birtokot, visszaállítván Bánátban is a nemesi „alkotmányt" — a szerbek tö
megesen költöztek át a hamarosan megalakuló kikindai koronaterületré. H e 
lyükbe azután románok költöztek az egyes újonnan létesült nagybirtokokra. 
Mikor azonban Kissék hatalmas ittebei—eleméri birtokukra szerb szerződéses 
parasztokat telepítettek, ezek a robot elől odaköltöztek, ahol az új „illir" 
határőrezredet szervezték. Helyükbe ez alkalommal németek telepedtek. 1' 



A románoknak Szentkláray külön tanulmányt is szentelt.1* Ismert előtte, 
hogy már a X I V . század óta, még a magyar urak ideje óta, szivárogtak Bánát 
földjére is, mégis úgy tudja, hogy különösen a X V I I I . században lepték el ezt 
a földet (mint a magyarok javarésze is), volt uraik elől szökve az itteni még 
lakatlan, tehát úrnélküli területre. Bizonyára tévedtek számításukban, mert 
ekkor már visszajutottak ide is mind az urak, mind a német telepesek, akiket 
hamarosan szintén meggyűlöltek, itt-ott irtóháborút Ls folytatva ellenük — ke
vesebbet törődve nemzetiségükkel — mint társadalmi elnyomóik ellen, már csak 
azért is, mert e jól-rosszul megművelt területek a másé voltak, az ő tulajdon
jogukat ugyanis itt sohasem ismerték el, talán Ciocherian kivételével, akinek 
románhangzású neve ott található a (szerb) Malenicák, Nestorovok, Crnjans-
kiak neve mellett. De a Pusztabérlő Társulat is elvesztette bérelt pusztáit, ame
lyeket szintén német telpesek kaptak. E z az oka annak, hogy 1764 után egyre 
gyakoribbakká válnak a románok elleni panaszok, amelyek szerint — mint föld 
nélküli „rumun"-ok — háborgatják a berendezkedő német gazdák telepeit. 
„Az erkölcsileg elvadult oláh juhászok — akiktől elszedték a juhlegelőket — 
titkos szövetséget tartottak fenn akkoron a facseti kerület hírhedt orgazdái
val . . . (és) garázdálkodásaik megfékezésére nem egyszer egész ezred katona
ságot kellett Temesvárról kirendelni ellenük. . . " (Ez — felkeléssket jelent! 
L. P.) Mert nehéz eljárni a háborgó, hajdúskodó román zsellérrel szemben, aki 
beveszi magát a sűrű hegyi őserdőbe. Ezért úgy szól az új bécsi rendelet: át 
kell őket költöztetni, falvaikat pedig németeknek kell átengedni. Ez t követeli 
meg az államérdek, a „ratio status". Vagy ahogy gróf Periasz fejezte ki magát: 
„Az oláhok áthelyezése mindenek fölött a német kolonizáció biztosítására szük
séges." 1 7 Új helyükön azután rákényszerítették őket arra, hogy áttérjenek a 
földművelésre, míg az állattenyésztést rábízzák a nagy, némileg már tőkés, 
pusztabérlők társulatára. A következmény persze — újabb szökdösés, újabb 
ellenállás, újabb körözés, míg volt telkeiket újra mások kapják — régebbi föld
művelők vagy egyes nemesi úri birtokosok és tőkés kereskedelmi társulatok. 
Bánát tűzzel-vassal ugyan, de polgárosodik 1 8 — és végül a pásztor „pakulár" 
is beletanul, ráfanyalodik a megtelepedett földművelésre. M a r x tollára méltó 
polgárosodás és „eredeti tőkefelhalmozás" mindez; mégis a reakciós főpap és 
úri akadémikus adja ez elképzelésünkhöz az anyagot — akkor is, ha ő maga, 
nem értve meg eléggé a folyamatokat, „erkölcsileg elvadult oláhok" faji tulaj
donságait látja is a kétségbeesetten ellenálló pásztorok védekezésében. Mégis 
meglátja a szerb—román illegális egyházi szervezkedést az erőszakosan katoli
záló törekvések ellenében, mert a szerbek (sikeresen) és a románok (sokszor 
sikertelenül) de ellenállnak az „unió" kényszereszközeinek, foggal-körömmel 
védekezve a tizedszedés ellen az unió (görög) katolikus egyházfői javára, míg 
a német abszolutisztikus, azaz átmeneti félnemesi-félpolgári merkantilista köz
igazgatás összejátszik a kereskedelmi társulatokkal. És a főpapi történetíró az 
egyházi hatalom ellen küzdő II . Józsefről megállapítja, hogy egyedül ő veszi 
észre, 6 érti meg azt, hogy a románok rákényszerülnek a szökésre, bújdosásra, 
mert rákényszerítik őket telkük-házuk átengedésére. Éppen ezért érzi József 
jobbnak — a papi szerző szerint, akinek mindez nagy tárgyilagosságára vall 
és nagy érdeméül tudandó be! — katonai hatóságokra bízni Bánátot — vagy 
magánföldesuraknak engedni át a kincstári pusztákat. (Ez még Mária Terézia 
idejében történik, de I I . József már 1765 óta volt anyja társuralkodója! L. P.) 
Így következett be Bánát bekebelezése a nemesi vármegyébe (1779) — amit 
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szerzőnk azután magyar nemzeti-úri szempontból korszakalkotó eseménynek 
tart, mert folyton-folyvást harcol benne az egyházi, katolikus, de magyar so
viniszta a tárgyilagos történésszel, a tudományos igazság megszállottjával, aki 
a többi, nem-magyar, népet sem téveszti szeme elöl. 

Ebből a szempontból is legérdekesebb és legértékesebb műve a már idézett 
Száz évíe, amelyben mi újra csak a társadalmi és nemzeti fejlődés rajzát igyek
szünk meglátni és kibányászni, kihalászni — mellőzve minden egyebet a kü
lönben hasznos, szükséges adatok tengeréből, hiszen minket a tudományos igaz
ság küzdelme érdekel Szentklárayban a társadalmi és nemzeti reakciós politikus 
főpap és úri akadémikus ellenében. Ezért nem beszélünk a határőrvidék lassú, 
fokozatos kiépítéséről, a kikindai koronaterület kialakítása körüli harcokról, 
sem a föld első trigonometriai felméréséről, amelyhez Mária Terézia 33 mérnö
két küldte le abba a Bánátba 2 0 , amelyben a szerbek olyan kiváltságokat kaptak 
1 6 9 6 — 1 7 1 6 között, amelyek — szerinte — mélyen sértették (a nemesi) ország 
törvényeit, annál is inkább, mert hiszen nem voltak „semmi érdemeik". 2 1 Itt 
érzünk rá Szentkláray valódi: nem annyira szerb mint inkább osztrák gyűlö
letére, mert nem azt gyűlölte meg elsősorban, aki a kiváltságokat (privilégiu
mok) kapta, mint inkább azt, aki adta őket. Az udvar, írja, kétszínű politikát 
folytatott: gyűlölte a szerbet is, de, egyebek között, Rákóczi ellen is ingerli és 
nyeri meg őket a kiváltságok politikájával. 2 2 

Meglátja szerzőnk azt is, hogy a kincstári Bánát az udvari, osztrák intéz
kedések hatása alatt is — polgárosodik, civilizálódik, művelődik és oly terü
letté válik, amelyen a polgári gazdasági-társadalmi rendszer gyors ütemben 
fejlődik — már a bekebelezés előtt is. 2 3 Sőt azt is észre veszi, hogy az 1735-ös 
szerb [Рего Segedlnac-Jovanović, persze magyarok (Sebestyén) és szlovákok 
(Matula) élén! L . P . ] és az 1738-as román felkelésnek „kétségbevonhatatlan(ul) 
a német kényuralom és a köznépen elkövetett zsarolások szolgáltak indokul"; 
eleinte politikai felkelések voltak ezek s csak azután „fajultak el rablójárá
sokká, midőn hozzájuk a Jegalsóbb népcsőcselék is csatlakozott. „Péró, külön
ben, magyar indításra kelt fel" 2 4 Szerzőnk a további harcoknak is nagy figyel
met szentelt, hiszen ezeket éppen a bekebelezés érdekében és ellenében folytat
ták — az udvar és a szabad paraszti státusukat görcsösen védelmező szerb 
határőrök. A bekebelezés így nem történhetett meg az 1740—50-es években, 
mert a szerb és román lakosság gyűlölte azt, „határtalanul gyűlöli a megalá
zást az uraságok előtt, de különösen a magyar nemességnek nemesi praeroga-
tivait, az u.n. misera plebs fölött" — írja maga Szentkláray — mert hiába áll 
a magyar urak oldalán — : tudományos tisztánlátását itt sem veszíti el . 2 5 Az
után következik az eredeti tőkefelhalmozás egy sajátos időszaka: a Wiener 
Stadtbank, azaz a Ministerial Banco-Deputation bánáti uralmi időszaka gróf 
Chotek elnöklete alatt. E z szintén meggyorsította Bánát polgári fejlődését és 
betelepítését, ellenállva egyúttal a nemesség, a rendek újabb kívánságának — 
a bekebelezés iránt. E z a kor egyúttal a parasztság gyorsahb ütemű kisajátítá
sának időszaka is: a paraszt elveszíti birtokait, míg napszáma, ha távolban is 
kell do'goznia, nem múlja felül a heti 30 krajcárt! Bárki megkaphatja — ha 
fizet (30 forintot!) —, a paraszti telket, míg a volt szesszionalista, a telkes 
jobbágy földönfutó csavargóvá válik. Maga gróf Perlas, a főnök is — mondja 
történetírónk — „kapzsi ember" 2', aki az oláht, önigazolásul, „rablónak" ne
vezi Bécsben. I I . József (és Szentkláray maga is) látják a való helyzetet és a 
császár szavai szerint: „Az oláhok rossz bánásmódban részesülnek, gyakran 
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kényszerítetnek házaikat és telkeiket átengedni másoknak, másfelé költözni, 
amiért is inkább kivándorolnak. Láttunk katonákat akik nyolc ökörrel szán
tanak. . . ." És a temesvári püspökről: „Igen finom ember," „a pénz és a nők 
kedvelője, jól beszél németül, nagy elnyomó. . ." („seine Bedrückungen seind 
gross. . . " ) 2 7 Az ipar, kereskedelem terebélyesedik, egyre több a manufaktúra 
és a földművelés (a lecsapolt mocsarak helyén, a csatornázott Bánátban) egyre 
racionálisabb, a közigazgatás is egyre rendezettebb. 2 8 

Ily körülmények között következik be a kincstári birtokok eladása gazdag 
nemesi földbirtokosoknak, valamint Bánát bekebelezése az úri megyékbe. És 
Szentkláray látja: A nép fél a puszták eladásától. Fél a jobbágysorstól. 2 6 Mert 
hiába ajánlja Hajnóczy az udvarnak: Szabadítsa fel a jobbágyságot, tegye le
hetővé a nem-nemesek földbirtoklását és ossza fel közöttük a kincstári pusz
tákat — : az udvar ezek nagybirtokként történő eladására határozza rá ma
g á t 3 0 — nemesnek és megnemesítendő nagybirtokos nem-nemesnek, ha csak 
van polgári pénze elegendő egész puszták megvételére! 

A bekebelezést — új kiváltságok kieszközlésére — számos Bécsbe-járás 
követte, egyúttal azonban egy-egy újabb jobbágyi felkelés is a megye ellen, 
magyar jegyzők ellen, akik nem értenek a nép nyelvén. Maga a város, Becske
rek is, rossz szemmel nézi, hogy „a nemrég beköltözött magyar nemesi osztály 
egyeduralma jutván hatalomra . . . " " és szintén privilégiumért lót-fut (az akkori 
kiváltságokérés tulajdonképpen jogkövetelés, mert a jogot akkoriban csak ki
váltság formájában osztogatták! L. P . ) , rajta lévén, hogy mint királyi szabad 
város, kiszakadjon a megyéből, és szabaddá váljék. Harcol Kikinda is — „a 
kegyekkel túlhalmozott", de „telhetetlen és hűtelen nép", mert Vidák metro-
polita izgat („a részeges, a tehetetlen"!) — szintén határőrvidékké szeretné 
alakítani területét, kihasítva azt a megyéből. 3 2 

Az új birtokosok közöt vannak szerbek, németek, örmények, de magyarok, 
itt-ott aromunok (cincárok) is, míg román közöttük talán az egyetlen Mocioni 
(Mocsonyi), kinek családja hamarosan összesógorosodik majd az erdélyi—bánáti 
Bethlen-családdal. A bekebelezést újabb telepítések követték természetszerűleg, 
hiszen már Werbőczyék tudták, hogy jobbágyi munkaerő nélkül nem sokat ér 
a birtok, és Szentkláray szerint a magyar birtok eladásából befolyt összegeken 
telepítették az — idegeneket. A rendek ezért ellenzik a nélkülük eszközölt 
állami telepítéseket. A birtokosok, állítja a szerző, hazafiságból vonakodnak 
németeket telepíteni. (?) Különben a német sem ment szívesen magánbirtokra 
[kontraktualistának, dohányosnak, aki majd hamarosan zsellérré válik, és pro
letárrá, mert 1848-ban, de később sem juthat az általa megművelt föld birto
kába. Ezek javarésze — magyar volt Torontálban — és éppen a bekebelezés 
utáni időben járt így! L. P . ] 3 3 Sok faluból elköltözött újból a szerb és román, 
hogy helyükbe német telepedjék, aki aztán német nevet ad a falvaknak, de 
racionálisabban műveli meg a földet az ittlevőknél 3 4 [és akitől a szerb vagy 
román nem veheti még át ezt a magasabb kultúrát, hiszen alacsonyabb fejlődési 
fokon állott és kedvezőtlenebb feltételek közt gazdálkodott. (L. P.) ] 

Egyes uradalmak magyarokat telepítettek most szerzett birtokaikra. Így 
Kiss Ittebére, Marczibányi Csókára, Nákó Szőlősre, Batthyány Oroszlámosra, 
Öbóbára és így tovább, de ezek jórésze hamarosan továbbállt, vagy mint szer
ződéses és dohányos előbb-utóbb proletárrá vált. Az antifeudális Hória-felkelés 
leverése (1784) után a határőrezred területét szemelték ki „a szétvert gyilkos 
és rablóhad d e p o r t á l á s á r a . . . az országot tűzzel-vassal pusztító oláh-népsöpre-
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dik befogadására". 3 5 így feledkezik meg Szentkláray hirtelen önmagáról és 
arról: ki is kényszerítene, hajtotta bele a román jobbágyat a felkelésbe, ha 
néha, mint most is, a benne élő tudóst a lelki perifériára űzi a lelkében hata
lomrajutó főpapi soviniszta, a jelen embere. Mégis: meg kell állapítanunk, 
hogy történeti műveiben Szcntklárayban általában véve az igazságot imádó, 
imádva kutató társadalomtudós áll a tudat előterében. 

* w * 

Szentkláray Jenőt — 1 8 4 3 — 1 9 2 5 — [akiről még sokan tudják, suttogják, 
hogy Nedicként született a bánáti Törökbecsén 1843. január 23-án] 1866-ban 
szentelték fel katolikus misemondó pappá, de felkészült egyúttal a tanári pá
lyára is és hamarosan és felváltva lett és volt a temesvári gimnázium tanára 
és csanádi kanonok, nagyprépost stb., valamint nem csupán a Magyar Tudo
mányos Akadémia, de a Szent István Akadémia tagja is, egyúttal némely 
történeti kiadványok és időszaki szakfolyóiratok vagy könyvsorozatok szer
kesztője. A már idézett könyveken kívül írt a becskereki várról ( 1 8 8 6 ) , Krassó 
„őshajdanáról" (1900) , a szerb monostoregyházak magyarországi emlékeiről 
( 1 9 0 8 ) , Torontál vármegye történetéről, Ortvay Tivadarról (1922) , és a neve
zetes becskereki Szabó Ferenc—Pleitz Fer. Pál történeti könyvsorozata számára 
a Világtörténelem I I I . és I X . kötetébe — Magyarország történelméről is 
( 1 8 8 9 — 1 8 9 2 ) . További munkálatai: Borócki élete (1902) , D. Bárány Ágoston 
élete ( 1 9 1 4 ) ; gr. Niczky K. ( 1 8 8 5 ) ; Krassó vármegye ( 1 9 0 0 ) ; Merczy kormánya 
( 1 9 0 9 ) ; Torontáli őstelepek ( 1 8 7 7 ) ; Ujabb rész le tek . . . (1917) stb. 3 5 * 

R á c z György — akiről esetleg más alkalommal emlékezem még meg, mert 
bácskai, nem bánáti konzervatív szociológus — egy röpiratában az aratósztráj
kokról és az ezeket leszerelni óhajtók feladatáról írván' 6 — megemlíti, hogy 
Szentkláray szerint Magyarországon van a földmunkásnak-cselédnek, béresnek
napszámosnak-részesnek — a legjobb dolga a világon. Mások, mondja, azonban 
homlokegyenest ellenkező álláspontra helyezkednek. Szerinte — szintén téve
sen, mert az igazság ott van a két elgondolás között. De nem csupán ekkor — 
az 1897-es Bánát története szempontjából sorsdöntő aratósztrájkok napjaitól 
fogva — kapcsolta Szentkláray és általában a magyar historiográfia a múltat 
a jelennel, a tudományt a politikával, esetleg a múlt, a történelem tudományát 
a jelen tudományával, a szociológiával. A Történeti Társulat és tudományos 
folyóirata a Századok, amely a kiegyezés után indult, már akkori első számai
ban kicirkalmazta a lap útját, amelyen haladt akkoron — a minket itt érdeklő 
korszakon át — egészen 1918-ig. Mert nem csak gróf Klebelsberg Kúnó, az 
ellenforradalmi Horthy-korszak kultuszminisztere hitte, tudta, hogy a „Törté
nészek tollából születnek meg a legszínvonalasabb politikai tanulmányok . . ." 3 7 , 
de már gróf Mikó Imre, 1867-es miniszter is ott állt a Történelmi Társulat 
bölcsőjénél és annak élén, igyekezve neki irányt szabni, egyebek között köz
lönye, a Századok útján, amely közölte ilytárgyú beszédét is . 8 9 E z azután meg
jelölte a társulat működésének irányát Klebelsberg megjelenéséig, aki szintén 
beleszólt a társulat és a tudományos körök működésébe. 

A már 1867-ben, a kiegyezéskor megszabott konkrét történészi feladatok 
közé sorolták, egyebek között, a helységnevek magyarosítását, a régi történelmi 
emlékű helynevek visszaállítását. 3" Akkor jelölték ki — a tudományos-politikai 
célok szem előtt tartásával — a nemzetiségi vidékeken fekvő városokat a tár-
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sulat vándorgyűléseinek színhelyéül, valamint azt is akkor tűzték ki már a 
„tudomány" céljául, hogy kidomborítsa a magyar kultúrfölényt. A revíziós gon
dolat, 1919 után, szinte következett már ezekből a feladatokból, ebből a kon
cepcióból. 

Szentkláray Jenő tehát — aki a tudományos körök és nem csupán az 
egyház, de az Akadémia és a Történeti Társulat oszlopos tagja is volt és közeli 
munkatársa egyebek között Pesthy Frigyesnek is — mint ilyen szintén vállalta 
a gróf Mikó által megjelölt politikai feladatok teljesítését. Nem csupán m'nt 
történész, de mint politikus is, propagálta az elmagyarosítás „szükségszerű" 
szükségességét Bánátban, e par excellenc nemzetiségi vidéken: neki szülőföldjén! 

+ * * 

Hogy emellett jószemű, a történelmi folyamatokat gazdasági-társadalmi 
lényegükben meghatározó mozzanatokat is jól meglátó, igazságszerető, komoly, 
hivatott tudományos kutató volt — eddig is láttuk, történeti műveiben, de 
ugyanígy megláthatjuk kevésbé jelentős vékonyka füzetében is, amelynek filo
zófiai témájával állt a doktori fokozatot megszerezni kívánó fiatal Szentkláray 
opponensei elé'"', s amelyben kimondta, hogy „ . . . minden megismerés főfelté-
telének az előzetes tapasztalást tekintvén . . . ez alapon fejlődnek ki értelmünk 
összes alapfogalmai, a tér és idő képzetei is", hiszen: gondolkodásunk viszony
lagos „a létet önmaga előtt feltételezi". De nehogy azt higgyük, hogy — filo
zófiai téren — elvesztette talán lelki kettősségét, a belső harcok alapját, hama
rosan hozzáteszi mindehhez: „ . . . van abszolút gondolkodás is, mely megelőzi 
a dolgok létét"*1, de lehet, hogy ezzel esetleg csak opponenseinek, főnökeinek, 
az egyháznak kívánt eleget tenni! Ezek után bizonyos, hogy játszva tehette 
meg a történeti tényeket is tudománya alapjává, de megfordítva: politikai el
gondolásaiból visszakövetkeztetve esetleg önkényesen állapíthatta meg a ténye
ket tudományos téren is: hiszen mindez következett filozófiájából, az „objektív 
realizmusból". Abból a bölcselkedésből, amely tagadja, hogy a tér és idő ve-
lünksziiletett eszmék, mert pl. az idő mint kiterjedés „az anyag modificatiója" 
és mert „alanyi tekintetből az eszme (ugyan) lelki cselekedet ( d e ) . . . tárgyilag 
az eszme lelki megjelenítménye valamely do lognak. . ."*2 — „Mivel tehát 
velünk született (elsődleges) eszmék egyáltalán nem léteznek . . . " És mégis, hogy 
— mint egyházfő, felszentelt (és haladni kívánó) pap — egyházának is eleget 
tegyen, így folytatja elmélkedését: „A fenérintett természetbölcsészet [egészen 
1918-ig a magyar haladó körök filozófiája is ez, esetleg karöltve és elvegyítve 
a történelmi materializmussal! L . P . ] sem olyan, amelynek alapján a természet 
helyes felfogása lehetséges volna; tudományos haladást pedig éppen nem jelez. 
Oly nézet, mely a természetet holt mechanizmusnak dobja áldozatul, benne az 
öncselekvés és az élet minden szikráját egy hideg theória érintésével kioltja . . . 
igaz nem l e h e t . . . " . . . és mégis „a dolgok . . . időben következnek", ha azután 
ez az idő nála csupán a történelmi processzusokban jelent fejlődést is egyúttal. 4 ' 
Viszont: „Nem igaz, hogy a tér és idő nem szerzett, de eredeti képzet s hogy 
az ész kívülről semmihez sem kaphatja a tér és idő képzeteit." De ez, szerinte, 
nem jelenti egyúttal azt is, hogy „minden megismerésünk csupán csak és ki
zárólag tapasztaláson alapul", de azt sem, „hogy minden ismeret kizárólag 
csak a észtől, hogy a tapasztalásból éppen semmi ismeretet nem merítünk . . . 
A létnek előbb kell tehát hatnia érzékeinkre . . . Hogy pedig a térnek és idő-
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nek objektív alapja van, már maga a mozgás is .mutatja . . . " 4 1 Van tehát tiszta, 
abszolút (bennünk élő, belső) idő és tér (dureé), de (anyaggal) telt idő és tér is . 4 5 

És végül: „ . . . objektív létére nézve az idő nem egyéb, mint folytatólagos egy
másutánja a benső és külső világ jeleneteinek"4", azaz „ . . . a tér és idő a vi
lággal és világban létezik" 4 7. 

így küzdött szerzőnkben az idealizmus a materializmussal, a metafizikai 
megülepedettség a dialektikus mozgás és fejlődés felismerésével, a történelmi 
időben és folytonosságban, és mindez ugyanúgy, mint a bánáti „belső nemzet
köziség" és a történeti igazság is az uralkodó osztály és nemzet felülről benne 
is szított sovinizmusával. 4 9 

1872. július 25-én alakult meg a Dél-Magyarországi Történeti és Régészeti 
Társulat abban a Bánátban, amelynek területén már 1843-ban létesült az első 
tudományos egyesület: az orvosok és természet tudósok egyesülete. Ezen az 
1872-es alapító közgyűlésen hangzottak el a szavak, hogy nem nézhetnek a 
tagok nemzetiségére, társadalmi helyzetére, hogy egyetlen kritérium itt csupán 
a szellemi felkészültség lehet: egyesíteni kell a tehetségeket „és a szétszaggatott 
szociális állapot, az elszigeteltség és a kotériák alakítása (ezzel) megszűnjék" — 
együtt a különböző nemzetiségek és osztályok külön, elszigetelt életével vagy 
pláne egymás ellen irányuló működésével: mindez a magyar uralkodó osztály 
javára. Hiszen a jelenlevők között a főszerepet Ormos főispán, Bonnáz püspök, 
egynéhány bankár és földbirtokos meg értelmiségi játszotta, megannyi magyar 
vagy oly nem-magyar úr, aki magyarnak vallotta magát. Közöttük Szentkláray 
is, a fiatal gimnáziumi tanár, egyúttal becsei plébános, aki vállalta a bánáti 
történészek társulatának titkárságát gróf Bissingen, Ittebei és Eleméri Kiss, de 
egyúttal a tudós történész Pesthy Frigyes jelenlétében. 4' Az 1873-i I I . közgyűlés 
emlékére Szentkláray, a titkár, már Emlékkönyvet adott ki, amelyben nem-
csupán titkári jelentését, de az egyes — a társulatban elhangzott — előadásokat 
és beszámolókat is közölte — együtt Ormos főispán és akadémikus megnyitó 
beszédével, amely a „gründolási" lázról s a vele kapcsolatos szédelgésekről szólt, 
amelyek azonban bizonyos szellemi pangással járnak karöltve, amelyet ha fel 
is vált itt-ott némi kulturális tevékenység — úgy az, sajnos, nem nemzeti 
irányú. 6 0 

A társulat működése tehát nemzeti irányban indult. 5 1 A neves Orthmayr 
[ O r t v a y ] : A gróf Zichy csalá-d 5 í levéltárainak Bánátra vonatkozó okiratait 
ismertette, maga Szentkláray Temesvárról értekezett, de megszólalt ekkor az 
ismeretlen Miletz, Lőzsárdt stb. mellett Böhm Leonhardt is, aki már hozzáfo
gott Bánát külön történeté-nek megírásához, Pesthy Frigyes, Iványi István (az 
ismert szabadkai történész) és mások is, míg Bessenyei Ferenc Temes vármegye 
történetének megírását vállalta, II . Lipóttól napjainkig, azz az 1867-es kiegye
zésig. A titkár arról is megemlékezett, hogy Orthmayr (azaz Ortvay) és ő, 
Szentkláray — szerkesztik egyúttal az ismert, jelentős Történeti Adattárt , sőt, 
hogy a társulat megkezdte az előmunkálatokat a bánáti múzeum alapításához is. 

Az emlékkönyv közöl egyes elhangzott előadásokat, amelyekek még kez
detlegesek, szinte önképzőkör-illatúak, kivéve Kakujai iírását a temesvári ban
kokról 9 4 , számos értékes, még ma is használható adattal. Teszi ezt pedig a 
temesvári lapszerkesztő azért, mert „az anyagi jólét minden szellemi haladás 
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alapfeltétele", amint ezt Buckle is mondta, ha azután ezzel Ormos főispán és 
akadémikus nem is értett egyet, szédelgésnek nevezve a „gründolási lázat" — 
amiben viszont valószínűleg szintén volt igazság, hiszen a tőkés fejlődés kez
detén mindenütt ott volt az eredeti tőkefelhalmozás egyáltalán nem szalon
eszközeivel. Különben Kakujai adatai között olyanok is találhatók, amelyek 
erős fényt vetnek a birtok és egyház, állam (vagy megye) és tőke egymásközti 
viszonyaira. Az Első Temesvári Takarékpénztár 1846-ban indult, alapítói elő
kelő városi és megyei urak voltak, közöttük Lonovics csanádi püspök is. 5 5 Ter
mészetesen a birtokosok bankja volt ez és jelzálogkölcsön-nyújtással, földteher
mentesítéssel foglalkozott. 

1869-ben a Temesi Takarékpénztár alapitói között már a polgári Vargics 
Imre, az országos képviselő is ott volt. 5%-os és 7%-os kamatot szedett a bank 
és az ingatlankölcsön mellett már polgári váltók leszámítolásával is foglalko
zott. Ebben az időben (s ez egybeesik a társulat alapítási idejével) a bankban 
a német nyelv helyére a magyar nyelv kerül már. Valószínűleg magyar volt a 
többi négy bank üzleti nyelve is, habár jelentősebb tagjai ilyen nevekre hall
gattak: Eisenstädter, Nikolić (bizonyára Nikolits de Rudna) stb. 

Ebben a környezetben indult hát az ifjú Szentkláray Jenő és azzal a kö
telezettséggel, hogy a tudományt mindenkor kapcsolja a politikával. Nem csoda 
hát, ha az egyesületben tartott első előadásában már a magyarosításról érteke
zett, történeti érvekkel támasztva alá állításait, észrevételeit, követelményeit. 5 6 

A régi vár helyén emlékkő állítandó, mondja, hiszen már 1316-ban Károly 
Róbert egyik székhelye volt itt. Utána következtek Dózsa (a vár körül! A 
várban — Báthory. L. P.) és Losonczy, majd Savoyai Jenő és Merczy is ezen 
a helyen. A szemináriumi templom 1323 óta ismert, ha mecset váltotta is fel, 
hogy 1730-ban újra katolikus templommá váljék. A kastély-erőd is 1316 óta 
áll fenn, Hunyadi kastélya volt egy időben, de ma, sajnos, kaszárnya éktelen
kedik épületében 5 7. Majd komoly történeti észrevételei és aktuális követelmé
nyei után, így folytatja a benne élő „az a másik", aki „az is én vagyok": 
„362 év előtt Dózsa György kuruckirály herosztráteszi nevével fűződött össze 
Temesvár története. Dózsa a csanádi vérfürdő, s Csáky Miklós csanádi püspök 
embertelen kivégeztetése után Temesvárt jelölte ki dúló lelke á ldozatáu l . . . 
roppant sokaságú pórhadával szoritá körül a v á r o s t . . . " De azután újra fel
támad benne a tudós, az „objektív realista" és így folytatja, igazságot szolgál
tatva: „ D ó z s a . . . e l f o g a t o t t . . . hogy a jus talionis legkegyetlenebb halálnemé
vel haljon meg . . . ritka lelkierővel szégyeníté meg k í n z ó i t . . . " Majd — he
lyesen vagy helytelenül — ezeket mondja: „A nép ájtatos lelkülete . . . Mária 
oltalma alá folyamodott" — mert itt mindig Mária szobra állott a Dózsa izzó 
vastrónja helyén. 5 8 

„Az utcák és vendéglők mitsem mondó, néha felette badar és trágár el
nevezéseinek és cégjeinek magyarosítását, illetőleg magyar történeti nevekkel 
való felcserélését epedve óhajtom . . . , sajnos, ezt egyelőre még el kell halasz
tani", míg a lakosság is elmagyarosodik, ezt megérti és elfogadja. 5 8 

Hasonlóan írt, beszélt szerzőnk néhány évvel később Becskerekkel kapcso
latban is.*8 Ekkor örömét fejezte ki a közoktatás és középiskolák fejlesztése 
terén elért eredmények fölött — Becskereken és Kikindán — hozzátéve: az 
1779-es bekebelezés századik évfordulója megkívánja, hogy az utcaneveket 
megmagyarosítsuk, mert ez az év ezt jelenti: „Magyarország összes lakossága 
polgárilag egy és nemzetileg összetartó t e s t ü l e t . . . mely a magyar nyelv állami 
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fönséget egyediilinek és kizárólagosnak vallja . . . Nem állunk politikai áldokt-
rinák s hatalomért versengő pártok szolgálatában, nem particuláris nemzeti 
rajongások és felekezti nézetek elfogultságainak nyomása a l a t t . . ." De magya
rosítani kell a mitsem mondó idegen nyelvű neveket, amint Temesvár ezt már 
megtette. A 19 6 6 6 lakos javarésze német és szerb, s a német utcáknak német, 
a szerb utcáknak szerb neve van — magyar utcanév egyetlenegy sincs. H a 
malom van az utcában, úgy az („semmitmondó értelmetlenséggel!") a Mühlen-
gasse nevet viseli, a Begára néző utca „badar" neve Vizi-utca, a harangöntők 
utcája a Glöckner-Gasse. Van azután Fischer-Gasse, Fabrik-Gasse, ahelyett, 
hogy a magyar történelem nagyjainak nevéről neveznők el az utcákat. Ki
hangsúlyozzuk pl. a magyar nemzeti egységet, a királyhűséget, tehát a Habs
burg-dinasztia tagjainak több utcát is szentelhetnénk." 

„Dózsa a városba tört, rabolt, égetett, pusztított és öldökölt", míg Zá
polya „Dózsa kanibáljait tönkre nem teszi" 6 2 . Ezért Báthory és Csáky neve 
intsenek itt is, hogy „az egyenetlenség, rút visszavonás, a másé után rendetle
nül (így! valószínűleg: rendületlenül) vágyakodó kincsszomj, önzés és irigy
ség, melyet támasztottak főuraink és a nemesség ellen, mentse meg mindenkorra 
(ti. a Báthory, a Zápolya neve) a magyar hazát." A szerbeket elítéli, ha Fer
dinand oldalára állottak, de a Zápolyahivekről, Zápolyáról magáról, Petrovié-
ról, Bakiéról már elnevezne egyes utcákat, aminthogy Merczyről és Hertelen-
dyről is". El kell ítélni, mondja, a zágrábi, az újvidéki szerb izgatókat és 
örvendezik azon, hogy Becskereken nem akadtak ily izgató szerbek, mert itt 
a szerb is — magyarul érzett, de azért Laza Hadziéról mégsem nevezne el 
utcát, ha 1846749-ben ő a pest—debreceni országgyűlés képviselője volt is, 
talán azért — mert Táncsics—Murgu (talán Dózsa) híve is volt és a haladó 
agrárprogram megvalósításáért, az agrárreformért harcolt?! ' 4 

Szentkláray szerint a legfőbb feladat Bánát területén — a magyarosítás s 
nem lehet tudni a nemesek oldalán áll-e, amikor a magyarosításért ágál vagy 
pedig mint magyarosító kénytelen egyúttal a történelemben is a múlt nemessége 
oldalán helyezkedni el, mint például amikor így beszél: Bánát vidékein egy
koron a szlávok és más nem-magyarok — magyarokká váltak s így ma már 
mindenki tagja a (hivatalos, politikai) magyar nemzetnek. 8 8 „ . . . a nemesi 
jelleg segítette elő az egybeolvasztás munkáját." Aki nemessé lett — magyarrá 
is lett egyúttal és tényezője a magyar nemzet szuverén hatalmának. 8 ' 

Áttérve a megyei helységnevekre, megállapítja, hogy valamikor itt (s való
színűleg az egész egykori Magyarország területén) a helységeknek csupán ma
gyar nevük volt. Így Temes és Krassó Szörény megyékben 6 6 0 a 9 9 0 név közül 
(tehát: mégsem mind! L . P . ) , Torontálban mind az 52 helység magyarnevű 
volt. Az izlám nem nyúlt ehhez s így ébren maradt a magyar nemzeti öntu
d a t 8 7 [a X V I — X V I I . században? L . P . ] Végzetessé e téren, folytatja beszédét, 
a X V I I I . század [ = 1 7 1 6 — 1 7 7 9 . — L . P . ] vált, akkor szakították le Magyar
országról Bánátot, akkor jöttek az idegen telepesek: így kényszerítették bele a 
magyart a szlávságba és a prepotens (?!) oláhságba, az idegen kormányzat és 
idegen kultúra (Habsburg-uralom. L . P . ) 8 8 Mindez azután pangást és elmara
dottságot okozott . 8 8 Majd így folytatja: „Vájjon a magyar népet lázban tartó 
mai agrárszocializmusnak inem a múlt századi ( = X V I I I . sz.) bánsági osztrák 
politikában rejtőznek-e kiinduló szálai, midőn sok százezernyi magyar parasz
tot földbirtok nélkül egészen sorsára hagytak és tőlük a megélhetés lehetőségeit 
elvették?!" Ezért a nemzet elismeréssel adózik Mária Teréziának, aki 1779-ben 
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Bánátot csatolta a vármegyéhez. 7 0 Annál is inkább, mert a megyék fejlesztették 
azután itt tovább A N E M Z E T I S Z E L L E M E T O L Y A N N Y I R A , H O G Y A 
R E F O R M T Ö R E K V É S E K is itt akadtak leginkább hazára: így ma már szilárd 
nemzeti alapon állunk — hiszi szerzőnk ugyanakkor, amikor újra és végkép
pen megindult a nemzeti küzdelem a már rég nemzetté vált nemzetiségek ré
széről az „egyetlen politikai nemzet' 'koncepciója ellen. Mert a „politikai 
nemzet" politikusai, mint szerzőnk is, csak a magyar nemzeti szellem fejlődé-
sét-fejlesztését engedélyezték ott is, ahol a magyarság kisebbségben volt. 

De maga Szentkláray — az előadó, ellentétben a benne élő, de előadás 
közben kritikát nem gyakorló, nem érvényesülő tudóssal — így folytatja: Az 
1779 előtti kor látható nyomai nélkül nem mertek volna ellenségeink később 
sem megpróbálkozni a szerb Vajdasággal, az „omladina" törekvéseivel, vagy az 
„oláh liga" aknamunkájával. De mindez már elmúlt, áltatja magát és közön
ségét, amely szintén nem tudja, hogy a X V I I I . század után: 1 8 4 8 — 4 9 harcai 
és az 1868-as nemzetiségi törvény meghozása, de végre-nem-hajtása legalább 
annyival járultak hozzá a nemzetiségi harcok erősödéséhez, mint az egykori 
szerb privilégiumok. Temesvár is, mondja, szerb és német város volt, de ma 
már békés egyetértésben élnek itt a népek „a mindnyájunkat átkaroló állami 
erő szilárdításának hazafias munkájában. E z nem azt jelenti, hogy más eredetű 
polgártársaink vetkőzzenek ki faji sajátosságaikból, hanyagolják el nyelvü
ket . . . Hisz a magyar más nemzetiségek soha el nem nyomott, de magához 
vonzotta őket és elvegyült velük" — áltatna újból közönségét és önmagát. „Le
gyenek (hát) üdvözölve másajkú [de magyar nemzetiségű! E z az akkori meg
szokott kifejezés. L . P . ] polgártársaink közül azok, ak ik . . . hálával eltelve . . . 
felkarolták a magyarosodás érdekeit" — újból különválasztva a keblére ölelt 
renegátokat azon kiközösített szervektől — románoktól stb., akik ragaszkodtak 
nemzetiségükhöz! 7 1 

A nemzeti eszme, folytatja beszédét, játssza ma a főszerepet, annál is in
kább, mert régebben nem volt itt nemzeti állam. Mint politikai nemzet is le
hettünk erősek, de „a haladó kor új irányt szabott", ezért harcolnunk kell 
„hazánk magyar nemzeti karakterének minél nyomatékosabb kiemelésére", 
vagyis a politikai nemzet mellett, az etnográfiai magyar nép megteremtéséért 
is! Mert „ettől (az elmagyarosodástól) függ Magyarország fennmaradása és 
boldogulása — a jövő ezredévben! . . . A nemzeti társadalom ebben jut kifeje
zésre, mikor . . . minden egyes polgárt az az erős öntudat hatja át, hogy ma
gyar ( ! ) . . . Ilyennek kell lenni a modern délmagyarországi társadalomnak!" 7 2 

A továbbiakban a hazaszeretetet, a királyhűséget, a patriarchális, lovagias pol
gári (?) erényeket propagálja „s a társadalmi rendhez való készséges alkalmaz
kodást." Haza-nemzet-nyelv elválaszthatatlanok, hirdeti mégis, habár előzőleg 
azt állította, hogy ragaszkodjék minden nemzetiségi továbbra is a maga nyel
véhez; buzogni kell a magyar nyelvért, nemzetért, hazáért (szerbnek, román
nak is!): „különbség nélkül mindenki sajátítsa el a magyar nyelvet, ez által 
születik újjá Délmagyarország, hiszen: „magyarok vagyunk nyelvi és nemzeti
ségi különbség nélkül . . . a magyar nyelvnek kell (hát) egyedül uralkodónak . . . 
lenni." Beszéljen bár otthon valaki anyanyelvén, de az iskola csak magyar 
nyelven taníthat, mert magyarrá kell tenni az új nemzedéket. E célra nyelv-
terjesztő egyleteket, magyar színházat, sajtót, irodalmat kell teremteni, követeli 
— továbbra is hangoztatva, hogy a magyar soha el nem nyomta a nem-ma
gyart . 7 5 Fel kell eleveníteni a régi történeti helyneveket és családneveket, a 
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nemes vegyen föl magyar nevet birtokáról, a polgár születéshelyéről. A mű
emlékeket óvni kell, a magyar díszítő stílust is fel kell eleveníteni és — val
lásosnak kell lenni, de „vissza"térve a magyar liturgiára, magyar szenteket is 
teremtve és imádva. Szervezzünk, mondja, magyar társasköröket, társadalmi 
mozgalmakat, legyünk „elősegitői az osztályok közeledésének és egybeolvadá
sának (!) a közös nemzeti cé lra". 7 4 

Szentkláray kettősségének mérlege ebben a beszédben — valószínűleg ez 
alkalommal is súlyos harcok árán, de feltétlenül — a soviniszta (nemzeti- és 
osztálysovinizmussal telített) politikus javára billent. Olyannyira, hogy oly tu
dományos tényeket is megtagad itt, amelyeket őmaga kutatott ki és tett tör
téneti igazsággá — tudományos műveiben. 

A történelem mindenkor politikum is, nem csupán a Mikók egykori T á r 
sulatában. Viszont nem mindegy, hogy kinek, mely osztálynak és társadalom
nak javára igyekszik valaki felhasználni az „objektív realizmus" tudományos 
igazságait, vagy esetleg valmely áltudomány pszeudo-igazságait. Aki a múltat 
kívánná általa feltámasztani, ahelyett, hogy a jövőt segítené építeni — bizony 
kénytelen lesz sok ízben megtagadni a sajátmaga teremtette tudományos igaz
ságot is. H a ugyan voltak ily tudományos igazságai. Szentkláray Jenőnek azon
ban voltak ily igazságai! 

J E G Y Z E T E K 

1 Szentkláray főbb művei: Temesvár története. — A délmagyarországi török hódoltság történetéből, 
Budapest ( B p . ) 1917. — Száz év Dél-Magyarország újabb történetéből ( 1 7 7 9 — 1 8 7 9 ) , Temesvár 1882., I . 
— A Csanád-egyházmegyei plébániák története, Tvár 1898. — A dunai hajóhadak története, Bp. 1885. stb. 
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11 Sz. } . : Oláhok költöztetése, Bp. 1891. 
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» Uo. 4 2 9 — 4 3 5 . 
" Uo. -HO—Hl. Nem is vehetik át a magasabb német kultúrát, hiszen a németek a civilizáció és 

kuliul? magasabb fokát képviselték: ük már egy polgári társadalom tagjai voltak nyugaton is. inig a szer
bek, főleg románok patriarchális-pásztori fokon állottak. 

» Uo. 448—»60. 
Karácsony János akadémiai cmlékbcszédébcn ( 1 9 2 6 ) ezeket írta Sz. J . -róI : A Törökbecséhez tar

tozó Aracson született 1B43. január 21-én. Apja bunyevác (azaz horvát — L. P . ) voll és Nedić névre 
hallgatott, míg anyja Szalay Zsófia nevű csaniavéri magyar nő volt. 18á7-bcn, a kiegyezés örömére ma
gyarosította nevét, pap létére s mert Szent Klára napján szentelték fel pappá, Szentklárayra. Egyformán 
beszélt magyarul, szerbül, németül (s valószínűleg csehül is — L . P . ) . Becsén szerbek és magyarok között 
járt elemibe, gimnáziumi tanulmányait az akkor éppen némctcscdŐ Bccskcrckcn kezdte, majd (1858-tő l ) a 
magyar Szegeden folytatta, ahol Somhegyi nevű tnnára kedveltette meg vele a magyar nemzet és a tör
ténelem szolgálatát. Mikor szülei elszegényedtek, hoRy ingyen, de folytathassa tanulmányait, papnövendék
nek állt be és akkor került Temesvárra ( 1 8 6 0 ) , amikor ott is kezdett már erősödni a magyar érzés. Volt 
kezdő szépíró, bölcsész, hitvédő, katolikus í ró , majd Ortvay Tivadar (osztálytársa: Orthmayer — L . P . ) 
hatása alatt — történetíró. Volt pap Steierlakon (német és cseh nyelven), Temesváron, Töröklx-csén és 
tanár Kikindán és Tcmcsvárott, ahol Ortvayval együtt gyűjtötte-publikálta a Csanád-egyházmegyei történeti 
adattárat, majd titkára lesz a bánáti történeti társulatnak és javasolja az utcanevek stb. magyarosítását. 
Minthogy jól beszél szerbül — szerb történeti kutatásokat is folytat Karlovcín. Bécsben stb. és több 
könyvet ír a szerbekről \Dunai hajóhadak, Szerb monosiorházak s íb. ] , így a Srpsko kralj. učevno druŠtvo 
és a Matira is tagjává választja. [1885, 1910] . Csanádi kanonok, majd nagyprépost lesz, bár habilitált 
[doktori értekezése megvédése után] magántanárrá is. Kapcsolatban állott Szabó Ferenccel [eleméri plébá
nosként említi a beszéd, de később becskereki apátplébánossá emelkedett] s az ő számára írta [Weiss 
24-kötctes világtörténetébe illesztve] 90 íves magyar történelmét — a meglevő irodalomra támaszkodva. 
Alapítója és elnöke volt a temesvári Arany János Irodalmi Társulatnak, munkatársa az Egyházi Szemle-
nek, az Akadémia levelező tagja stb. 

•• Bácska fZombor) , 1897. I X . 17. közlése. 
" Századok, 1869'5—6. , 1177—78. 1. — a történelem és politika kapcsolatairól; Glatz F. cikke: 

Klebelsberg tudománypolitikai programja és a magyar történettudomány. 
" Századok, 1867 július. A beszédet V I I . 2-án tartotta a grófi miniszter, а Társulat irányítója, a 

Társulat feladata címen. 
" VÖ. az 1880-as évek gyakorlatával vagy Pesthy F . : Vegyes iratai az Országos Széchenyi-könyvtár. 

I I . kézirattárában: Fol. Hung., 115. stb. 
» Sz. ].: Tér és idő . . . Bp. 1875. (Aláhúzások itt és mindenütt tőlem. L . P . ) 
*i uo. г-А. 
" Uo. 16. 
« Uo. 17. Mellékesen említem csak, hogy ott, ahol a bölcsészet történet nagyjait sorakoztatja fel 

tana védelmében, Spinosát, Locke-or ( ! ) , Büchnert, Strausst, Feuerbachot, Marxot meg sem említi . Hegelt 
csupán megemlíti. 24—25. 

« Uo. 2 4 — 2 5 . 
« Uo. 26—27. 
« Uo. 27 . 
" Uo. 2 8 . 

4 6 Lehetetlen itt újból meg nem emlékeznem a már-mír kiveszőben levő , ,bánáti" nemzrti-nemzet-
közi udvariasságról, melynek szabálvait Sz. J. bizonyára ismerte és követte, mint e sorok írója is. akí 
egy ízben Szerbiából jövet egy sötét hajófedélzeten egy háromtagú társaság felől hozzá elhangzó három 
nyelven folvó társalgásra lett figyelmes. Amikor közéjük Jérjett és mngn is szerbül szólította meg a szer
bét, németül a németet, hogy mindkettőiüktől magyar válaszokat knoion — akkor elöntötte a jóérzés 
melege, úgy mondta: „Otthon vagyok, Bánátba érkeztem." Szabadkán is elöfnrdulr, hogy sz.'rbhorvát 
szavaimra magyar válasz érkezett és Vasa Boedanov, diákkori bánáti barátom még nemrég is, a halála 
előtti napon is, magyarul fordult hozzám, tudva tudván. hotcv én viszont szerb nvelvcn fosom adni a 
választ. Ezt a szunnyadó önrudatlan nemzetköziséget tudatosította aztán az egvkori munkásmozgalom, 
melynek szónokai a népgyűléseken 2—3—4 nyelven szóltak közönségükhöz, minthogy az 1920ns pancsnvai 
kommunista Munkásakadémia előadói is három nyelven tartották előadásaikat, a vitázok pedig anyanyel
vükön szólaltak fel. Ebben a légkörben nevelkedett bizonyára Szentkláray Tenó is, mint Nedié. és mint 
Szalay-Szentkláray. A gyermeket nem kellene együtt dobni ki a szennyes fürdővízzel. Ezt a ,.bánáti ud
variasságot", nemzetközi többnyelvűséget érdemes lenne átmenteni, ú j . tudatos alapra helvezve azt. 

» Emlékkönyv a Délmagyarorszigi Történeti és Régészeti Társulat 2. közgyűlésének emlékére. 
Szerk. Sz. } . , Tvár, 1873., 7—10. 

и Uo. 9—19. 
5 1 Lásd Sz. J. titkári jelentését uo. 25—34 . 
и A Zichyek ismert klerikális-agrárius családja, amelynek egyik tagja többnyire püspök volt, több 

minisztert is adott a dualista Magyarországnak, de „agrárius" létére együttműködött a család a finánctőke 
hatalmasaival is. 

6 1 Bessenyei (mint Böhm, a fehértemplomi polgármester stb.) német származású politikai közgazdász, 
politikus, képviselő. 

w Preyer: A bánsági zsidók a X V I I I . sz.-ban. — Despinits: A szamírfő jelvénye a dákoknál. — 
Kakujai: A temesvári pénzintézetek statisztikája stb. Közli a tagok listáját is, közülük kiemelendők az 
alapító Bonnáz püspök és Vorgics képviselő valamint Ormos főispán, számos birtokos és bankár: Biesingen 
gróf, Bessenyei, a megyei főjegyző, Balázs, a becskereki szerkesztő, Blam bankigazgató, Dániel nagy
birtokos, Despinits nagybirtokos, Herczog Ferenc József versed polgármester, patikus (Herceg Ferenc csa
ládjából) , Ivačković főispán, Kakujai lapszerkesztő, Pesa B . ügyvéd Fehértemplom (a család adott kép
viselőt i s ) , Rónay főispán. St. Tokin verseci aljegyző (a család egy része „verseci szocialista" és szerb 
í r ó ) . Mindez arte mutat, hogy Böhm, Pesthy, Orthmavr-Ortvay, Sz. J . a történészek, a megyei és városi 
uraknak alá voltak rendelve es tudományukat — kapcsolniuk kellett az úri politikával, mint ezt Pesten 
is cselekdték a Társulat és a Századok — а Mikók utasításai szerint Közölt tehát az Emlékkönyv írást 
Zichyröi, ugyanúgy mint a bankokról és bankárokról is — bánáti keretek között — , de hozzá kell ten
nem, hogy Kakujai cikke az emlékkönzv legértékesebb írása! 

•I Uo. 4 4 — 5 4 . 
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" Sz. ]- Észrevételek Temesvár physiognómíájának magyarosításához történeti és régészeti alapon 
(a Társulat 1872. októberi ülésén tartott előadás) Tvár 1872. 

" Uo. 6—10. 
M Uo. 11—12. A ma is élÓ temesvári népi legenda szerint a nép — 1514 után — nap mint nap 

ott gyülekezett aDózsaizző trónja helyén, amely így állandó gyűléshellyé vált. Ekkor az egyház 1) hogy 
feledtesse Dózsát, s leszerelje a népet, 2 ) hogy felhasználja a kialakuló hagyományt és gyülekező helyet 
a maga javára: Mária-kápolnát építtetett és Mária-szobrot emeltetett a vastrón helyén, amely ma is 
fennáll a Dózsa-utcában. 

" Uo. 15. 
M Sz. ]•: Nagybecskerek utcáinak és űréinek magyarosítása. Beszéd Torontál vm. tvhat. bizottság 

ülésén 1879- I X . 22-én, a visszakapcsolás 100. évfordulóján, amelyben köszönetet mond a vm-nek, hogy 
lehetővé tette anyagilag is könyvének kiadását a bánáti Száz ćv történetéről. 

» Uo. 3—7. 
1 1 Uo. 11. Tudtunkkal éppen Zápolyáék falatták fel Dózsa izzó-trónon süli, még élő Leiemét, nem 

megfordítva! Ki a kanibál?! 
« Uo. 11 . , 15-, 18—20. 
•* Uo. 23 . Laza Hadžić neve szinte még ma is ismeretlen! 
•* Sz. J.: A társadalom nemzeti feladatai Dél-Magyarországon ( A megyei társaskörben Tcmesvárott, 

1897. I X . 12-én tartott előadás) , 3 — 4 . Lehetetlen, hogy ne tudná, hogy a mindenki magyar nemzethez 
tartozása nem tény, hanem fönt elhatározott politikai posztulátum csupán, s hogy a nemzetiségek ezt a 
követelményt nem ismerték el, sót harcoltak ellene. Ez a követelmény az elszakadási törekvések egyik 
lényeges okává vált. 

и Uo. A szerb, román stb. nemes valóban magyarrá is vált ezzel, — hiszen az uralkodó osztály 
tagjaként az uralkodó nemzet tagjává válni érdeke volt, annál is inkább, mert a nemes volt akkor egyút
tal a nemzet is és egységes osztályt képezett, m£r abban az értelemben, hogy csupán magyar nemesség 
létezett. Így vált egynéhány magyarországi nemzet — pórnemzetté, mert levált róla, mint nemzetről, a 
nemesség. Nehéz megállapítani: befogadja-e Szentkláray a nemzetbe — a jobbágyságot is, amely egyáltalán 
nem magyarosodott el sem a múltban, sem az 6 jelenében?' Vagy még a X X . században is magát a ne
mességet tartja-e — ,.nemzetnek"?! (Legalábbis 1897-ben.) Vajon 191B után, amikor az utódállamok fa-
nemzetének fiai váltak „uralkodó nemzetté", ami Vajdaságban is együtt járt — esetleg jár még — egyes 
magyarok elszerbesedésével (románosodásával) a hatalomba ülés révén — ezt a tényt is elismerte és he
lyeselte-e vagy helyeselte volna-e Szentkláray?! Ennek helyeslését követelné meg ugyanis tőle a követ
kezetesség! 

1 1 Uo. 4 — 8 . Azt hiszem, fölösleges itt megemlíteni, hogy abban az időben még nem volt sem 
(politikai) nemzet, sem nemzeti öntudat. Valamint arra sem szükséges rámutatni, hogy sok helység és 
folyó stb. neve szláv eredetű volt Erdélyben is [Beszterce, Dobra] , Bánátban is |Csema, Crna, régebben 
persze Diema, Belereka s tb . ) . 

tt Uo. 9—10. Szintén felesleges tulajdonképpen a megjegyzés, hogy a jobbágyság esetleges e l r o m í n o 
sodásának föoka éppen az a jelenség, amelyet Sz. J . dicsér, hogy a román stb, nemes magyarrá, de a 
jobbágy esetleg éppen románná vált, viszen már a szó maga: „román" vagy „rumun" abban az időben 
nem is annyira „románt 1 ' , hanem román jobbágyot, röviden jobbágyot jelenteit. Így az üldözött „rumun" 
aligha lehetett „ptepotems". 

• Uo. Itt a politikus erősebbé vélt az íróban a tudósnál, aki a Száz év-ben, ellenkezőleg, szép 
fejlődéstől beszél a X V I I I . századi Bánáttal kapcsolatban) 

7* Uo. 11. Itt is fölösleges rámutatni arra, hogy a feudalizmus, tehát az egységesen magyar nemes
ség, allodizált mind a X V I I I . , mind és főleg a X I X . század folyamán. Ez a birtokosság szegődtette a 
szerződéses kontraktualistát, a dohányost, aki azután 1848—49-ben (ellentétben a telkes jobbággyal) föld 
nélkül maradt. Fölösleges arra is rámutatni, hogy a proletárrá válás folyamata 1867 után folytatódott! 

" Uo. 12—13. 
T1 Uo. 14 . — Hogy a magyar uralkodó osztály elnyomta — kulturálisan is — а nem-magyar né

peket, nyújt arra bizonyítékot Kemény G. Gábor minden okmánykötete (Iratok a nemzetiségi kérdés 
t ö r t é n e t é h e z . . . I — I V . , 1867—1906. , Bp. 1952—1966 . ) . Csupán egy iratra hivatkozom: Réthy tanfelügyelő 
Vlad román képviselő intcrpellátlójával kapcsolatos jelentésére, amelyben ezeket is olvashatjuk: meg
kerestem . . . a főszolgabírót, hogy a felekezeti (-román nyelvű, L . P . ) iskolába csak annyi gyermeket 
engedjen beíratni, a h á n y . . . a térfogat szerint ( ? ) fölvehető, a többit kényszerítse az állami (-magyar 
tannyelvű) iskolába." ( I V . kötet, 135. , 1904. jan. 13-ról . ) 

Azzal kapcsolatban, hogy szerzőnk szerint az 5 idejében nyoma sem volt a nemzetiségi harcoknak, 
hivatkozom Tisza István miniszterelnök szavaira (Ugyanott, 161—162. 1. Tisza 1904. V I I . 6-i_ átiratából 
Goludhowsky külügyminiszterhez, tehát egy hivatalos okmányból!) , aki megjósolta a nemzetiségek közeli 
elszakadását az első nekik kedvező nemzetközi helyzetben! Még 1904-ben! 

Hogy nem mai szempontból teszem bírálat tárgyává Sz. J . nézeteit, ennek bizonyítékául hivatkozom 
az egyetlen Mocsáry Lajosra, „a fehér hol lóra" (ahogy őt akkoriban becézték), akit saját pártja, a Füg
getlenségi Párt is kizárt — mint elnökét! — soraiból, mert bírálta a párt soviniszta nemzetiségi poli
tikáját. M . L . 1848-tól a világháborúig egyedül állt а vártán (míg Jászi Oszkár nem csatlakozott hozzá!). 
1904-ben í n négy cikkében (Egyetértés, 1904. június 8 . , 10. , 12 . , 14.: Kemény, I V . , 193—200 . ) ezt írja 
mint hű 48-as, egyebek között: Ö is híve a magyarországi népek összefogásának, összeforrásának a ma
gyarsággal. De a magyarosítás — illúzió! Ezt Berzeviczy új iskolatörvény-javaslata sem fogja elérni. Tar
tózkodni kell a nyclvegységre való erőszakos törekvéstől. Ezzel csak eltaszítanók a nemzetiségeket a ma
gyarságtól, ahelyett, hogy hidat képezhetnének Szerbia, Románia stb. felé, amely államok szövetségére 
pedig szükségünk van, mert nélkülük nem vívhatjuk ki függetlenségünket. A dinasztia örömét lelheti 
téves poUtikánkban, hiszen ez szamára a divide et impera lehetőségét jelenti újra. Téves nemzetiségi po
litikánk elgyöngít bennünket. Pártunk célja csak a függetlenség kivívása lehet: együtt a többi, a nem
magyar népekkel! 

» Uo. 15—17. 
7 4 Uo. 18—23. A reakciós Szentkláray naivitását is elárulja követelményeinek felsorolásával. így 

például nem csupán az osztálybékét teszi követelménnyé, hanem az osztályok megszűnését is, nem tudva, 
hogy ez éppen — az osztályharc célja! Ugyanígy, nem csupán a nemzetek közeledését és együttműködését 
tűzi ki céljául, hanem azok egybeolvadását is (magyarrá levését!) éspedig 1897-ben, holott az ú j , végleges 
harc 1892-ben már megindult a román memorandummal és az utána következő memorandum-pörrel stb. 
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R E Z I M E 

SZENTKLÁRAY JENÖ SA JANUSOVIM LICEM — I BANATSKI 
SOVINIZAM 

Autor već uvodno konstatuje da Jenő Szentkláray oznacava bezuslovni pozitívum 
za Banat, banatsku mađarsko-srpsko-nemačko-rumunsku istoriografiju. Ponekad se prosto 
prijatno iznenadujemo, veli, kada vidimo: koliko ovaj član visokog katoličkog klira, ovaj 
akademik staroga kova smatra važnim — stvaranje revolucionarne banatske tradicije. 
Istorija je kod njega ujedno i sociologija prošlosti, te, mada je téma autorova: socio-
logija Bánata, prvenstveno do 1918 godine, a pisana pretežno na madarskom jeziku — 
smatra da ne može da prenebregne ni glavna istorijska dela ovoga pisca koji se inače 
bavi i politikom, te rešavanjem socioloških pitanja, svoju disertaciju pak posvecuje 
pitanjima filozofije prostora, vremena i iskustva, a koja rešava, iako svešteno lioe, sen-
zualisticki, empiristički. 

Autor, ipak, utvrđuje, da je Szentkláray znatno pozitivniji kao istoričar, no kao 
političar koji treba da rešava aktuelna pitanja svoga vremena u Banatu, jer kao naučhi 
radnik ima u vidu рге svega — naučnu istinu. On se svesno bavi i nacionalnim i 
agrarnim pitanjem u prošlosti Bánata, te i istorijom Nemaca, Srba i Rumuna, a ne 
samo istorijom Madara. (Dok mu je mati Mađarica, otac je Hrvat, a kao Banaćanin — 
on dobro govori srpskohrvatskim jezikom, te je član i Beogradskog naučnog društva!) 
Kao naučni radnik sa priličnom lakocom odoleva uticajima svoje epohe, klase i staleža, 
dok je kao političar potpuno pod njihovim uplivom. 

Autor zatim istražuje socioloSke momente u istorijskim delima Szentkláray-a, koja 
prvenstveno tretiraju epohu od 1526 do 1790. a 1778—1779. smatraju poíetkom jedne 
nove ere, sa čisto madarskog nacionalno-županijskog gledišta, iako je dinastija, koju 
jako ceni, upravo tada, 1790. godine, počela prelaziti sa naprednijih stavova na nazadna 
gledišta. Već i tursko doba tretira nacionalistički, najviše zaleä to da je zbog turskog 
prodiranja Banat izgubio svoj madarski karakter. Ipak, zapaža i to što je bilo pozitivno 
u ono doba sa gledišta drultvenog, verskog i nacionalnog. Objektivno priznaje ovo 
katoličko svešteno Iice i to da su sa vojnog i društvenog gledišta izvrsni šajkaši bili 
Srbi, ili da je posle proterivanja Turaka visoki katolički kler postao mađarski, žudcći 
za novim posedima i za desctkom, a poäto sve to dobija od mađarskih vlasti, kője će 
1778. dobiti celi Banat na upravu zajedno sa biskupskim posedom i pravom na ubiranje 
desetka od tek koloniziranih katolika. Tako nastupa, po njemu, novo doba — vraća-
njem madarskog feudalizma. Ipak, jasno vidi on i madarske kontraktualiste i duvan-
džije, te unutrašnje migracije, kao i to da su Subi, Rumuni i Nemei postali dobrim 
delom manje-više slobodni seljaci, maloposednici. Prilično prostora posvecuje on i Ru-
munima, koji silazeči sa planina naseljavaju izvesne delove Bánata, nadajući se da tu 
još nece zateći feudalne gospodare; no, kada su uvideli da su se prevarili u računu — 
otpoíeli su svoju borbu i davanje otpora protiv gospodara i privilegovanih Nemaca, 
dok se nisu navikli na nastanjen zemljoradniíki život. Szentkláray ne shvata potpuno 
ovu borbu, ali daje puno grade za istoriju prvobitne akumulacije u Banatu, a priznaje 
i to da je jedini Josip II — koji se bori protiv katoücke erkve, čiji je autor revnosni 
branilac — shvatao svoje doba, te i uporne bőrbe Rumuna. 

Slično se bori naučnik u njemu sa članom klera i šovimstom i prí pisanju glavnog 
dela Száz év... (Sto godina. . . ) , a da prí tom pobedu odnosi najčešce naučnik koji 
manje-više ostaje objektívan. Ponekad mrzi Habsburgovce (više nego li Srbel, ali pri
znaje njihovu pozitivnu delatnost, vidi da se Banat pod njima civilizovao, postao gra-
Janski priliíno razvijena oblast, iako se seljak proletarizuje u toku prvobitne akumula-
dje, za vreme Marije Terezije, Josipa II i vladavine Wiener Stadtbank u Banatu. I tu 
— poklekne, kada, imajuä u vidu interese madarizacije — smatra epohalnim i pozi-
tivnim vraéanje Bánata u županije, iako zna da se seljak otima, bori protiv toga, jer 
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se plaši ponovnog ukmećivanja. Ipak, on je prvi koji zapaža i Hajnóczy-a, koji uzalud 
predlaže dvoru davanje komorskih pustara seljaciraa, a ne boga dm građanima i plemi-
ćima. I sami gradovi: Bečkeiek Ш Kikinda — plašeći se plemstva i feudalizma •— 
nastoje da dobiju neke privilegije, da budu izuzeti ispod vlasti feudalaca i feudalne 
županije. Sve to jasno vidi, ipak daje za pravo novim feudalcima samo ako naseljavaju 
Madare, a koji od duvandžija itd. postaju zatim uskoto proleteri. 

To, svakako, i stoga, što smatra da mađarski agrarni proleteri žive odlično, kao 
nigde na svetu; a povoded se i radom Istorijskog društva 1867—1918 i njegovih ru-
kovodećih groíova (gr. Miko, pa Klebelsberg), te stoga nastoji da da „ideje" vlastima, 
kako da nađu madarska imena selima, gradovima i gradskim ulicama, trgovima. 

Autor zatim prikazuje njegovu disertaciju u kojoj on priznaje i apsolutnu imuiciju 
koja prethodi matcriji i stvarima, a, ipak, i negira da su prostor i vreme kategorije 
čoveku pritodene, jer je npr. vreme — modiíikacija materije itd., dakle, prvo postoji 
materija i vreme, tek ih zatim zapažamo, mada postoji, kaié on, takode i posebno 
apsolutno vreme koje Zivi u nama. Kako naučnik i političar-šovinista, tako se bore u 
njemu takode i idealista sa materijalistom. 

Zatim autor prelazi na društvenu delatnost Szentkláray-a. On je naime, jedan od 
osnivafa i idejnih rukovodilaca banatskog istorijskog društva, koje zapaža i „osnivaíku 
groznicu" banaka i ostalih kapitalističkih preduzeća, a daje i lepe, korisne podatke o 
naglom razvoju posle nagodbe u Banatu. Glavna politička delatnost društva i Szent-
kliray-a je, ipak, madarizarija imena mesta i ulica, prí čemu postaje društveno nazadan, 
odbacujući, primera radi, Dózsa György-a (Dožu), a slaveći Zapolju ili pak Báthori-a 
(Batori). Osuduje Srbe iz 1848, ali ne naziva ulicu ni po Lazi Hadžiću, iako je on bio 
član mađarske skupštine (a što on želi), svakako iz razloga, što je Hadžić bio borac 
z avrstu agrame reforme. U ovim svojim izlaganjima često negira i one naučne istine 
koje je ranije — on sam utvrdio! 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

DAS JANUS-GESICHT VON J E N ö SZENTLARAY — UND DER BANATER 
CHAUVINISMUS 

Autor konstatiert, dass Jenő Szentkláray ein unbedingtes Positivum der banater 
ungarisch-serbisch-deutsch-rumänischer Historiographie bildet. Man ist oft sehr angenehm 
überrascht, als man sieht, wie sehr dieser Mitglied des hohen katholischen Klerus, 
dieser Akademik alten Schlages, so hoch schätzt die Aufgabe eine revolutionäre banater 
Tradition zu schaffen. Da für ihn die Geschichte gleichfalls eine Soziologie der Ver
gangenheit ist, so — ist zwar das Hauptthema Autors die soziologische Wissenschaft 
im Banat bis zum Jahre 1918 — ist er doch der Ansicht, dass er auch einige Ge
schichtswerke Szentkláray-s nicht aussesacht lassen kann, da sich doch dieser Historiker 
zugleich auch mit Politik befasst und seine Dissertation er der Frage der Zeit und 
des Raumes widmet, welche er, auch als kirchliche Persönlichkeit, sensualistisch-empiri-
stisch zu lösen trachtet. 

Gleich anfangs behauptet Autor jedoch, dass Szentkláray als Historiker viel be
deutender und positiver ist, da er als Gelehrter vor Allen immer die wissentschaftUche 
Wahrheit vor Augen hält. Bewusst beschäftigt er sich auch soziologisch mit der natio
nalen und auch mit der Agrarfrage in der Vergangenheit, dazu aber auch mit der 
Geschichte sowohl der Ungaren und Deutschen wie auch der Serben und Rumänem 
des Banats. Als echter Wissenschaftler leistet er sehr leicht Widerstand den Einflüssen 
seiner Epoche, Klasse und auch seines Standes, während aber als Politiker lässt er sich 
von ihnen völlig beeinflussen. 
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Autor analysiert sodann die soziologischen Momente in einigen historischen 
Werken Szentklárays, die meist die Epoche von 1526 bis 1790 behandeln und das Jahi 
1779 als Beginn einer neuen Ära behandeln: aus einem ungarisch-nationalen-comität-
liehen Standpunkte gesehen, ungeachtet dessen, dass die Dinastie, die er sehr schätzt, 
eben su dieser Zeit begann von einer fortschrittlichen zu einer reaktionären Politik 
überzugehen. 

Hie und da behandelt Szentkláray auch das türkische Zeitalter aus einem natio
nalistischem Standpunkte aus, tief bedauernd, dass unser Banat, eben zu dieser Zeit 
seinen ungarischen Charakter verliert. Doch bemerkt er und erkennt auch an, dass 
z. B. die Tschaikisten — sowohl als Soldaten wie auch als Arbeiter-sehr vieles nütz
liches leisteten, wenn sie auch fast ausnahmslos Serben waren, wie auch das, dass 
nacht der Vertreibung der Türken der hohe katholische Klerus hauptsächlich deshalb 
ungarisch wurde, da er sich nach Besitz und den Zehnten sehnte, dies alles aber nur 
von den ungarischen Behörden erhalten konnte, die 1778—79 Banat zurückerhielten 
insgesamt mit den bischöflichen Besitzen und Zehnten u. zw. von den jetzt koloni
sierten Katholiken. So beginnt also, nach ihm, eine neue Epoche mit der Rückkehr des 
— ungarischen Feudalismus. Doch sieht er ganz klar auch die ungarischen Kontraktua-
listcn und Tabakgärtner, die innere Migrationen, oder abar das, dass die Serben, Ru
mänen und Deutsche teils freie Bauern und Kleinbesitzer wurden. Szentkláray widmet 
viel Raum auch den Rumänen die aus den Gebirgen in die Tiefebene herunteziehend 
eimige Teile des Banats besetzen, in der Hoffnung dass sie hier nunmehr keine feuda
len Herren begegnen werden. Sie haben sich getäuscht und begannen deshalb ihren 
Kampf, einen zähen Widerstand leistend, gegen die Herren, bis sie sich endüch an 
den Ackerbau angewöhnt haben. Szentkláray begreift nicht gänzlich den Sinn dieses 
Kampfes, doch gibt er viele Daten zu einer Geschichte der ursprünglichen Akkumu
lation im Banat und erkennt an, dass Josef der II , der gegen die Kirche kämpfte- doch 
einzig und allein dieses Zeitalter, samt den Ursachen des rumänischen Widerstandes, 
und auch sonst, begriff und verstand. 

Ähnlich kämpft in Szentkláray der Wissenschaftler mit dem Kirchenmitglied und 
Chauvinisten, auch in seinem besten Werk Száz év... (Hundert J a h r e . . . ) . In diesem 
seelischen Kampf siegt sehr oft eben der Wissenschaftler, der mehr oder weniger 
objektiv blieb. Er hasst die Habsburger jener Zeiten viel mehr als die Serben, aner
kennt aber doch auch ihre positive Tätigkeit, da er sieht dass unser Banat im XVIII 
Jahrhundert grosse Schritte vorwärts machte und wurde civilisatorisch-bürgerlich ein 
ziemlich entwickeltes Gebiet, wenn sich auch der Bauer dabei proletarisieren musste, 
während der ursprünglichen Akkumulation zur Zeit Maria Teresiens, Josefs der II , 
oder aber zur Zeit der Herrschaft der Wiener Stadtbank im Banat. Nun verliert aber 
sich in ihm der Wissenschaftler, aiser die Interessen der Magyarisierung vor Augen 
habend die Rückkehr des Komitats und der feudalen Herren epochemachend und po
sitiv einschätzt — wenn er auch genau weiss, dass sich der Bauer dagegen währt, da 
er kein Leibeigener mehr werden will. Er bemerkt auch selbst Hajnóczy, der es ver
gebens dem Kaiser vorschlug möge er die Kammergüter nicht den reichen Bürgern oder 
den feudalen Herren als Grossgrundbesitz, sondern den Bauern selbst und in Klein
besitz verkaufen. Selbst die Städte — Betschkerek und Kikinda — sich von dem Adel, 
Komität und Feudalismus fürchtend, versuchten damals sich einige Privilegien zu kaufen, 
damit sie nicht unter die Herrschaft des feudalen Komitats kommen. Szentkláray sieht 
dies alles, doch stellt er sich an die Stelle der neuen Feudalen, wenn sie nur Ungaren 
kolonisieren, wenn diese sich dann auch als Tobakgärtner usw. in Bälde proletarisierten. 

Nach ihm lebt nähmlich das ungarische Agrarproletariat so gut wie nirgends auf 
der Welt. Er nimmt nähmlich die Politik der Historischen Gesellschaft und seiner 
Grafen (Mikó und Klebeisberg) an und trachtet daher auch die Namen der Dörfer, 
Städte und Strassen zu magyarisieren. 

Autor bespricht auch seine Dissertation über die Philosophie der Zeit und des 
Raumes, in welcher Szentkláray — da der innere Kampf weiter-andauert — auch für 
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die Intuition eintritt die der Materie zuvorkommt, negiert aber auch, wenn auch nicht 
gleichzeitig, dass Raum und Zeit eingeborene Kategorien wäden, da doch die Zeit z. B. 
nur Modification der Materie sei. Zeit und Materie bestehen also vor ihren Begriffen, 
zwar besteht auch eine absolute Zeit in uns. Also wie sich in ihm: der objektive 
Wissenschaftler und der politische Chauvinist, ebenso kämpfen in ihm auch der philo
sophischer Idealist und Materialist! 

Sodann behandelt Autor Szentlárays gesellschaftliche Tätigkeit. Er ist nähmlich 
einer der Begründer und ideologischer Leiter der Historischen Gesellschaft des Banats, 
die auch die damalige „Gründungsfieber" bemerkt und analysiert, so die Gründung 
von Banken usw; gibt dann auch viele nützlichen Daten zu einer soziologischen und 
geschichtlichen Analyse dieser kapitalistischen Entwicklung des Banats nach dem Aus
gleich (1867) . Die Hauptbetätigung der Gesellschaft ist doch die Magyarisierung, über 
welche wir schon etwas gesagt haben. Selbst Szentkláray verfährt dabei ziemlich reak
tionär, verwerfend z B. auch dem (ungarischen) Namen Dózsa, dagegen sich der 
Namen Zápolya-s und Báthoris annehmed. Er verurteilt die Serben in Jahre 1843, da 
sie damals gegen die Ungaren kämpften, will aber auch nach Laza Hadžić keine Gasse 
benennen, wenn er auch Mitglied des ungarischen Parlaments im 18465—49 war, na
türlich aus dem Grunde, da er sich für die Agrarreform annahm und kämpte. Szenc-
Idaray negiert also oft in diesen seinen politischen Erörterungen auch jene Wahrheiten, 
die er vorher — als Wissenschaftler — selber aufstellte und angekündigt hatte! 
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Anđelić Magdolna 

DÖMÖTÖR PÁL, 
A KÖLTŐ ÉS MŰFORDÍTÓ 

Dömötör Pál (Baja 1844. július 15. — Zombor 1920. szeptember 7.) köl
tőnek szerbhorvát népdalfordításaiból csillan ki a legtöbb költői erő és tehetség. 
Abban az időben élt és tevékenykedett Zomborban, amikor Radics György már 
meghalt, Margalits Ede pedig épphogy megkezdte társadalmi-irodalmi tényke
dését. 

Költői tehetségét apjától örökölte, aik noha fellebbviteli bíró volt, iroda
lommal is foglalkozott. 1 Baján végezte a gimnáziumot, majd jogot hallgatott 
Budapesten. Kezdetben Baján ügyvédeskedett, majd Zomborban, ahol később 
az ügyvédi irodát feladta, hogy bírói hivatást tölthessen be s elérje a legma
gasabb tisztséget; évekig állt a zombori járásbíróság élén, s a nyolcvanas és 
kilencvenes esztendőkben a kulturális és társadalmi élet egyik kiválósága volt. 
Többek között a zombori Városi Könyvtár 1882-ben megválasztja választ
mányi tagnak, mely tisztséget megszakítás nélkül 1891-ig tölti be. A Magyar 
Szent Korona Országos Vöröskereszt Egyletének zombori városi választmánya, 
melynek élén Sándor Béla főispán állt, 1883-tól kezdve Dömötört választja 
jegyzőjének, és ezen a poszton is őszinte igyekezettel ténykedik. Mindvégig 
önzetlenül szorgalmazza az akkori Magyarországon élő népek közeledését, s 
ebben az értelemben írja meg A nemzetiségek, avagy: horvát, oláh, t'jt, szerb 
és németség! Legyen velünk áldás és békességi c. verses művét, mely több ízben 
is megjelenik nyomtatásban: A Magyar Mesemondó 37. sz. füzetében, továbbá 
Győrött 1890-ben, néhány részletét pedig a Bácska is közli 1890. január 24-én. 
Ebben Dömötör „beszél a honfoglalástól kezdve egészen koráig és elvezet a 
történelem fonalán, megismerkedve az egyes itt lakott vagy betelepített nem
zetiségekkel, s megtanítva arra, mily haszon árad a hazára mindezen nemzeti
ségek munkálkodásából, békén együtt szeretve velük a hazát, és egyetértésben 
élni velük." 

Behatóan foglalkozott irodalmi tevékenységgel. Életművében van néhány 
kötet eredeti lírai költemény is, de e kötetekben fordításokat is találunk szerb
horvátból — műköltészeti alkotásokat és népköltészetet egyaránt. Első irodalmi 
próbálkozása (egy lírai vers) a Vasárnapi Újságban jelent meg 1863-ban. Ettől 
kezdve több budapesti és az akkori Bács—Bodrog vármegye területén megjelent 
irodalmi folyóirat munkatársa. A folyóiratokban való közreműsödése a múlt 
század hetvenes és nyolcvanas éveiben a legszámottevőbb. 1865-től kezdve 
állandó munkatársa a Fővárosi Lapoknak és a zombori Bácska c. lapnak. 
A nyolcvanas évek vége felé kezdi megjelentetni szerb műköltészeti fordításait 
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— Branko Radičević, Jovan Jovanović Zmaj, Laza Kostić, Vladimir Kaćanski 
és mások költeményeit — továbbá szerbhorvát népdalfordításokat is, s később 
ez lesz legjelentősebb és legsikeresebb irodalmi tevékenysége. 

Kiadott gyűjteményei közül jelentősek: Dömötör Pál költeményei (Zombor, 
1876. ) , Ujabb költeményei (Zombor, 1884. ) , Bácskai nóták (Zombor, 1886. ) , 
Költemények (Győr, 1888. ) és öszi rózsák (Zombor, 1895. ) . Műveit ezen kívül 
megtalálhatjuk a humanitárius mozgalmak alkalmával kiadott publikációkban 
is. Ilyen pl. a Segítség, díszes emlék album, amelyet abból az alkalomból adtak 
ki, hogy három magyar város: Eperjes, Nagy-Károly és Torockó porrá, ro
mokká lett. Ebben az irodalmi albumban, amelyben műveikkel részt vettek a 
korabeli legnagyobb magyar írók, s melynek Jókai volt a szerkesztője, meg
találjuk Dömötör Szomorú románc c. költeményét is; ez a Bácska c. lapban is 
megjelent 1887. szeptember 27-én. Részt vesz a Magyar Mesemondó elnevezésű 
irodalmi akcióban is, mely „Ferenczy József a magas ministerium megbízásá
ból való népies vállalat, mely a ponyváról a hitvány, szellem- és erkölcsrontó 
füzeteket van hivatva kiszorítani, és jobbakkal, erkölcsnemesítő olvasmányok
kal pótolni." 2 A Magyar Mesemondó füzeteiben Dömötör 1886-tól kezdve több 
ízben is jelentkezik egy-egy művel. Ezek — a már említettek mellett — 
A nemzetiségek . . . c. verses mű; A selyembogár (elbeszélés az életből, amely
ben elbeszélés alakjában közli ezen hasznok foglalkozás előnyeit és módját), 
Üjoncszökevény, kedves, dallamos formájú elbeszélés; A perlekedő atyafiak 
(megtörtént história költemény alakban); A váltó vagy őrizkedj az uzsorások
tól (elbeszélés a magyar nép számára), hosszabb költemény, tizenkettes ütem
ben, rímelve; Bácskai nóták, népdal formában írott öt rövid dalocska; Dalok 
az útról (Megérkezés, Husz-parki reggel, Búcsú); A javulás útja vagy: a csa
ládi élet boldogsága (költői elbeszélés a nép számára). 

Dömötörnek e művei a Bácska c. lapban is megjelennek (1886 . december 
31 . : A perlekedő atyafiak, 1887. március 4.: Bácskai nóták, július 29 . : Az 
újonc szökevény, december 2.: A váltó, vagy őrizkedj az uzsorásoktól, 1888. 
augusztus 3 1 . : Dalok az útról, 1890. január 24 . : A Nemzetiségek..., augusztus 
8. és 12-én A javulás útja.) 

A zombori színház 1882-ben történt megnyitására írja meg a Prológ c. 
versét, amely ugyanabban az évben a Fővárosi Lapokban is megjelenik. 1887-
ben a hegyesi csata emlékszobrának leleplezése alkalmával írja Hősök emlékére 
c. versét, amelyet Lovászy Márton dr. szaval. Ugyanez a vers 1887. június 
19-én a Bácska c. lapban is megjelenik, bevezető költeményként. Az 1888-ban, 
a Kisfaludy Társaság pályázatán megdicsért s a közgyűlésen felolvasott tan
költeménye, A dal megjelenik a Bácskában és a Fővárosi Lapokban is, a Prológ 
c. költeménye pedig, amelyet a felvidéki Ínségesek javára 1892. április 2-án 
rendezett hangversenyen Zomborban dr. Horváth Akosné szavalt, a Bácska 
beszámolója szerint frenetikus tapsot érdemelt ki. Ezt a versét néhány nap 
múlva, április 5-én a Bácska is közli, a Tárca-rovatában. Dömötör a Te c. 
költeményét felolvassák 1888-ban, a Petőfitársaság októberi ülésén. Ugyanazon 
év október 23-án a Bácska is közli. Ede napra — Dr. Margalits Ede barátom
nak címmel írt versét a Bácska közli 1890. március 18-án. 

Több költeményét csaknem egyidejűleg több irodalmi lap is közli. Dece-
nium c. hazafias költeménye megjelenik a Magyar Szemle 1891 . évi első szá
mában, ezt ugyanazon év január 6-án a Bácskában is olvashatjuk. A poétikus 
és szokatlan módon írt Margit c. lírai költeményét közli a Magyar Szalon 
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1892. októberi számában ás a Bácska a Tárca-rovatában ugyanazon év október 
11-én. A Bácskában, 1893 folyamán megjelent több versét: Be az erdőbe (jú
nius 16.) , Az első bál után (július 11.) , Búcsúzol, oh nyár! (szept. 15.) , Egy 
modern bírálónak (nov. 14.) , és még néhányat a Fővárosi Lapok első oldalain 
is megtalálhatjuk. 

Lírai költészetének tárgyköre leginkább a családi boldogság, a harmónia 
a hitves és a gyermekek körében, a fárasztó mindennapi munka után, szerettei 
között. Költészete nem bővelkedik sem erős érzelmekben, sem nagy szenvedé
lyekben: 

őszi napokban 

A ház előtti kert oly hallgatag! 
Olyan némák a ház előtti fák! 
Sárgult levelén halvány sugarak, 
És szerteszéllyel hervadó virág . . . 

Künn már hideg van, itt benn oly meleg! 
A szeretet vidám sugara hő. 
— Jertek szivemre, édes gyermekek! 
Oh jer szivemre, nő! 

Nem már a cserjés, árnyas udvaron, 
Virágos kertben, lombos fák alatt: 
De a szobában, puha pamlagon, 
Szövöm tovább az édes álmokat.. . 

(Bicske, 1866. jan. 2 6 . ) 

Dömötör leginkább a maga kis, intim világát tárja elénk, amely a zavar
talan boldogság hangulatát árasztja: 

Kitárva áll a nagy világ.. . 
— Menekszem hozzád, kis világ! 

(Kis világ) 

Máshol vigalmak zaja kél, 
Minálunk csönd, ha nyár, ha tél.. . 

(Ne félj!) 

Költészetét Zmajéval hasonlíthatnók össze, de csak bizonyos mértékig, mi
vel Zmaj boldogsága nagyon rövid ideig tartott, s emiatt lírája fájdalommal 
teli elégiába csap át. Dömötörnél erre nem találunk okot. 

A z Ujabb költemények c. gyűjteményét értékelve a Koszorú műbírálója 
(csak th-vz] írta alá cikkét) Dömötör költészetét így értékeli: „egy érezni tudó 
és tiszta fejű ember művei . . . akinek a világnézete a mily egyszerű, ép oly 
erőtlen is. Ügy vagyunk vele, hogy a nemes érzést, gondosságot, ragaszkodást, 
mondjuk: költői kedélyt eleget látjuk benne, de nem a költőt magát. Igaz hang 
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mindenesetre . . . annak az életnek szava, amelyet a boldog emberek mesélget
nek el egymásnak, mikor erősebb emótiókat nem éreznek." Dömötör formaér
zékét már előnyösebb színbe helyezi: „ . . . technikája elég fejlett, zeneisége sok
szor nyilvánvaló, nyelve szemléletes."3 

Íme, ezek a témakeretek, melyekben Dömötör költészete forog: e költe
mények a Fővárosi Lapok és a Bácska c. folyóiratokban jelentek meg: 

A család (nő és gyermekek) iránti szeretet: Bölcső mellett, F L 1867. július 
17.; Fecskéimhez, F L 1881. ápr. 27.; A gyermekhangok, F L 1883. aug. 10.; 
Gyermek könyje, Vádolnak, F L 1883. okt. 31 . ; Otthoni dalok, F L 1885. febr. 
27.; Nőnek a gyerekek, Bácska 1885. nov. 24 . ; őszi napokban, Bácska 1886. 
jan. 26 . ; Régi lantok — új dalok (I. Ne félj!, I I . Kis világ, I I I . A mezőn), 
Bácska 1891. szept. 2 9 . ; Fiaimhoz, F L 1892., 114. sz. 

Az anya iránti szeretet elégikus hangulatú versek a közelálló elhunytakra 
való emlékezés kapcsán: Anyám életútja, F L 1868. dec. 2.; Anyám emlékezete, 
F L 1896. jan. 22 . ; Óh, jertek össze!, F L 1881 . dec. 29 . ; A költő anyja (Vissza
emlékezés), Bácska 1891 . dec. 2 5 . ; Szobor és sírhalom, F L 1894. aug. 26. 

Reflexiói az alábbi dalokban tükröződnek: Egy csüggedt ifjúhoz, F L 1869. 
aug. 13.; Lassú halál, F L 1872. márc. 1.; Az ösvény szélén, F L 1880. aug. 29 . ; 
Bölcsesség, F L 1881. máj. 13.; Ha meghalok, F L 1882. febr. 11 . ; Arnyak I., II., 
F L 1882. ápr. 6.; A korral, FL 1883. febr. 14.; Dalok a mindenségről I., II., 
F L 1883. ápr. 13.; Egyedül, F L 1889. aug. 7. 

Humanizmusa is tükröződik egyes verseiből: Én tűrök, megbocsátok: sze
retek, Bácska 1886. ápr. 2. Ünnepi hangulatot kelt benne a hozzátartozók iránti 
szeretet: Imádlak, Isten!, F L 1881. máj. 26 . ; Az utolsó karácsonyfa, Bácska 
1890. dec. 23 . ; A cél, Bácska 1892. dec. 23 . ; Karácsony, Bácska 1893. dec. 23 . 
Életből vett megfigyeléseit tükrözik a következő versek: Virágnyílással, Bácska 
1885. szept. 1.; Költemények I., II., III., IV., Bácska 1885 . szept. 1.; Víg tár
saságban, F L 1870. aug. 5.; Virág és leány, F L 1888. dec. 8. A hangulat-dalok 
kategóriájába sorolhatjuk a következőket: Csöndes eső, F L 1885. szept. 11 . ; 
Magam vagyok, Bácska 1886. július 20 . ; Mese a galambról, Bácska 1886. okt. 
22. ; Ujabb költeményeimből 1., II., III., IV., Bácska 1890. nov. 4 . ; Meghason
lás, F L 1892. , 145. sz. 

A természettel való találkozásai különös hangulatot keltenek benne: A 
Kárpátokhoz, Bácska 1887. aug. 9.; Hegyek közt (Vihnye, júl. 27 . ) , F L 1881. 
szept. 16. Az évszakok is versírásra ihletik: A tél románcaiból I., II., F L 1867. 
dec. 7.; Tél és nyár, F L 1880. febr. 24 . ; Tél felé, F L 1881 . nov. 23. , Tavaszi 
nap, F L 1882. máj. 24 . ; A kikelettel (I . Pacsirta dalok, I I . A ligetben), Bácska 
1891. ápr. 7. 

Költeményeiben felbukkannak a múltra, a barátokra, az elmúlt időkre 
való emlékezések is. A kikelettel, F L 1869. márc. 3.; Egy tengerész barátomhoz, 
F L 1870. okt. 5.; Álmodott az ifjú, F L 1870. nov. 18.; Elköltözött ifjú, F L 
1872. nov. 22 . ; A költő emlékére, F L 1881. márc. 11 . ; Udvaromban, F L 1889. 
júl. 12.; Megnyugvás, FL 1889. okt. 13.; elégikus a Harangoznak, Bácska 1891. 
dec. 22. — Balladaszerű verseiből meg kell említenünk a Csendüljetek meg 
címűt, F L 1867. szept. 27. és A becsület-et, F L 1883. dec. 5. Polemikus dala a 
Tiszteljétek!, Bácska 1886. jan. 15. Népies költeményei közül megemlíthetjük 
a Nóta címűt, Bácska 1887. aug. 9. 

A húszas években Dömötör közzéteszi Branko Radiíevié és Jovan J o v a -
novié Zmaj néhány lírai költeményének fordítását. Branko Radicevié verseit 
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elég sikeresen fordítja Dömötör: A szerencsés bojtár (Bácska, 1891. aug. 25.) 
és Az idegen (Bácska, 1891. okt. 2 0 . ) : 

Oh világ te, nyomorult! s oh 
Szivem dult virága! 
Nincs a földön senkim többé, 
Árva vagyok, árva. 

(Az idegen) 

Viszont a Neka sunca c. vers alig ismerhető fel, noha úgyszólván szó 
szerint fordítota le (Csak menj le, nap!, Bácska 1891. aug. 2 5 . ) : 

Jarko sunce seda A fényes nap lemegy . . . 
Travka njega gleda Búsan tekintenek 
Oborena lica, Utána sokfelől 
A puna suzica. Könnyel teljes szemek. 

Zmaj verseiből lefordította a következőket: Három dal (Bácska 1890. ápr. 
25. , megjelent a Fővárosi Lapokban is, ápr. 20-án) ; továbbá a Duliéi uveoci-
ból (Hervadt rózsák, F L 1890. jún. 20. , Bácska júl. 4 . ) ; továbbá Nálad (Bácska 
1890. szept. 5 . ) ; Jesenje veié — Őszi est (Bácska, 1883. okt. 12.) és Zabra-
njena ljubav — Tiltott szerelem (Bácska 1890. okt. 14.) . Közülük talán a leg
hívebben tükrözi az eredetit a Đulići uveoci részlete, jóllehet nem nevezhető 
éppen sikerült fordításnak: 

Tar ja ljubit vise ne smem? Nem szabad hát énnékem már 
Zar se meni samo krati Nem szabad többé szeretni 
Svoju dragu dragom zvati. Kedvesemet kedvesemnek 
Uzdahnuti, oseéatif! Nem szabad többé nevezni? 
Ko mi moie ljubav ubit, De szerelmemet ki tiltja? 
Mada j ' srce raskidano! Mely örök, mely végtelen . . . 
— Ja te ljubim, cedo moje, — Én szeretlek, kedves gyermek, 
Čedo moje — zakopano! Eltemetett kedvesem 

Talán ez is egyik oka annak, hogy Dömötör nem fordított többet a mű-
költészetből, hanem inkább a népi epikai versek fordítása felé fordult. Ez 
sokkal könnyebben is ment neki, és itt érte el a legtöbb sikert. 

Említsük meg még a folyóiratokban publikált irodalmi ismertetőit és kri
tikáit is: 

1885-ben a Bácská-ban (okt. 23 . ) Felső Rügyek cím alatt bírálatot írt 
Aramanth költészetéről, egy Zomborban megjelent kis lírai kötetről. 1886. ápr. 
2-án Pósa Lajos költeményeiről ír bírálatot (Tíz év alatt); július 22-én mél
tatja Pósa Lajos gyermekeknek szánt könyvét: Egy jeles könyv a gyermekek 
számára címen. 1888. szept. 4-én egy zombori ügyvédnek a Fővárosi Lapokban 
közölt útleírásait ismerteti. Ismertetői és bírálatai közül a legkimerítőbb az, 
amit az elhunyt Szülik József költőről írt, s a Fővárosi Lapok közölte folyta
tásokban 1890. június 17-én, 20-án, 24-én és 27-én. Szülik életének és mun
kásságának ismertetésén kívül részletesen elemezi költészetét, s nagyon kedve
zően értékeli. 
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Bennünket leginkább Dömötör Őszi rózsák c. gyűjteménye érdekel, amely
ben eredeti versek és a szerbhorvát költészetből vett fordítások is vannak. 

E gyűjtemény témaköre a szerelem; csak néhány alkalmi, eredeti vers ez 
alól a kivétel, valamint a fordítások közül a Marko pije uz ramazan vino. 
Ez talán azzal is magyarázható, hogy Dömötör harmonikus házasságban élt 
és gyengéden szerette a feleségét, s annak halála után nagyon elhagyatottnak 
érezte magát. Ezért érezte magához közelieknek a szerbhorvát népballadákat 
(Smrt Omera i Merime, Smrt vojvode Prijezde). 

Az Őszi rózsák c. gyűjtemény első részében eredeti versek vannak — több
ségükben líraiak —, de akad néhány népi románc is. Egyikük, A dal, 1887-ben 
dicséretet kapott a Kisfaludy Társaság pályázatán. Margalits Edének, akivel 
baráti viszonyban volt, versét is ajánlotta: Egy publicista barátomnak, dr. Mar
galits Edének. A második rész, melynek címe A szerb költészetből, öt népdal-
fordítást tartalmaz, Népdalok címmel. Ezek vajdasági szerb lírai versek. A ma
gyar nyelv szellemében fordította le őket, s alig térnek el az eredetitől. Van
nak benne még epikus népdalok, Népköltemények címmel, ezeket követi több 
Zmaj, Branko és Kaéanski, valamint egy Kostié fordítás, s egy Popovié-vers 
fordítása is. 

Az epikai költészetből lefordította a Smrt Omera i Merime egyik válto
zatát: Opet to, )o"s drukčije; továbbá: Marko pije uz ramazan vino és Smrt 
vojvode Prijezde (magyar fordításban: Omer és Merima; Kraljevics Markó a 
ramazan alatt iszik; Prijezda vajda halála). Ezek a szerb népi epika szellemét 
tükrözik, de közel állnak a múlt század kilencvenes éveinek magyar költésze
téhez is. Joggal állíthatjuk, hogy sikerült alkotások. 

A Smrt Omera i Merime c. verset egy kevésbé ismert változat alapján 
fordítja, melynek címe Opet to, jós drukćije. A z a mód, ahogyan a verset át
ültette, bizonyítja, hogy jó ismerője nemcsak a szerbhorvát nyelvnek, hanem a 
szerb népköltészetnek is. Alaposan tanulmányozta a vers keletkezésének körül
ményeit, a sajátos kifejezéseket helyesen és pontosan válogatta meg. A többi 
korabeli fordítóhoz hasonlóan Vuk szótárát forgatta. Erre több előforduló ki
fejezésből is következtethetünk: đerđef — hímzőráma, Vuk szerint: der Stick
rahmen, jugum ( 1 5 4 ) ; biljur — kristálytű, Vuk szerint: Brennglas; vitrum 
ustorium, Cristall-glas (27 ) ; pasmo — tekercs aranyszál, Vuknál: eine bestimmte 
Anzahl Garnfäder ( 5 0 6 ) ; paŠmag — cipő, Vuknál: eine A n Schuh, soleae 
genus; pašmaga — papuía ( 5 0 8 ) . 5 

Dömötör sikeresen ülteti át nemcsak az egyes szavakat és kifejezéseket, 
hanem az érzéseket is, amelyeket a népi költő oly képletesen ábrázol. Fatima 
sóhaját képszerűén és hatásosan mondja a népdal: 

Oj starice, Omerova majko 
Kakav danák brez jarkoga sunca? 
Kakva je noćca brez sjajna meseca? 
Kakvi l' svati brez mlada ienikai 

E sorokat Dömötör válogatott kifejezésekkel, az eredetinek megfelelő képek
ben ülteti át magyarra: 
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Oh anyácskám, Omer édes anyja! 
Mi a nappal lángoló nap nélkül? 
Mi az éjjel ragyogó hold nélkül? 
A mennyegző mi vőlegény nélkül? 

A népi énekes egyes szavak ismétlésével igyekszik hangsúlyozni egy-egy gon
dolatot vagy erőteljes érzést. Ilyen például a moj sin (fiam) ismétlése: 

Ja se bojim za mojega sina, 
Ustrijeliće mog sina jedina, 
Sina moga, Omer momče mlado. 

A szóismétlés stilisztikai értékét Dömötör is megérezte és sikeresen ültette át 
teljesen beleillesztve az egészbe és az eredetivel szinte azonos hatást ébresztve: 

Én félek a fiam életéért, 
Hogy egyetlen fiam lenyilazza, 
A fiamat, kedves ifjú Omert. 

Mindazt, ami a versre jellemző, azokat a szavakat, melyek Omer ellenvetését 
fejezik ki, mivel saját akarata ellenére kelljen cselekednie, valamint a vjera 
szó értelmét: 

Neéu, bogme, moja mila majko, 
Ta tvrda je vjera od kamena 

Dömötör ügyesen és híven tolmácsolja: 

Nem teszem én, édes anyám, azt meg. 
Mert hűségem keményebb a kőnél. 

Dömötör értett ahhoz, hogy fordításaiban átmentse az eredeti hangulatát, s ezt 
tartalmilag is hűen tette; Omer halálakor mondott utolsó szavai a fordításban 
meggyőzőek, minden erőltetettség nélküliek. Néhány jellegzetes verssora bizo
nyítja ezt: 

öltsétek rám azt a könnyed inget 
Melyet drága Merimámtól kaptam; 
Kössétek rám azt a hímzett kendőt 
Melyet édes szép Merimám hímzett. 
Díszítsétek föl szegfűvirággal, 
Aminővel Merimám díszített 
S vigyetek a Szepteli utcán át, 
Háza mellett édes Merimámnak, 
Hogy Merima megláthasson engem, 
Hogy meglásson és hogy megcsókoljon 
A ki engem élve meg nem csókolt. 

Bizonyos kifejezéseket azonban nem értett meg teljesen. így nála az Atla-
giéa Zlato — Aranyos Fatima; sokkal pontosabb volna az Atlagicsek kincse. 
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A kolasta azdija nála kerek felöltő. Vuknál a kolast magyarázata ez: šaren na 
kola, rudgefleckt, maculosus (294) , az azdija pedig: Art eines langen Ober
kleides, togae genus. Tehát nem a felöltő kerek, hanem köralakú díszek vannak 
rajta. Megjegyezzük, hogy ezt Szász sokkal jobban oldotta meg: pettyes bő 
köpeny, de lehetne még karikás köpeny is. A snasicá-гз. ezt mondja: sógornő. 
Ez sem felel meg a népi énekes által használt kifejezés bizalmas hangulatának, 
de sajnos a magyarban nincs ennél jobb szó, legalábbis Dömötör nem talált. 
A zagorkinja vila nála bűbájos tündér. Ez a jelző: bűbájos valakinek nemes, 
jó voltát tükrözi, a kegyetlenséget, durvaságot nem, márpedig a hegyi tündér 
lehet jóságos is, kegyetlen is — a szerb kifejezésben mindkettő benne van. 
Talán a hatalmas jelző lett volna helyesebb. Az alábbi verssorok: 

Ovdje kaiu goru vilovitu 
A u goru zagorkinju vilu, 
Koja skida zlato sa konjica 

a magyarban inkább ekként hangzanának: 

Mondják van itt egy tündéri helység, 
Melyt uralja a hatalmas tündér, 
Ki a kedvest elejti lováról. 

Dömötör sikerrel menti át a deseteracot, a tízszótagú verssort, anélkül, 
hogy mesterkélt lenne, s a szöveg értelmén sem változtat. Verssorai természe
tesen, erőltetés nélkül gördülnek; a fordítás szövege az eredetit tükrözi: 

Hímzés közben kristály tűje eltört, 
S összekuszált hat tekercs aranyszált. 

Bajza József kiemeli méltatásában, hogy Dömötör Omer és Merima fordí
tásából ítélve ez a ballada minden valószínűség szerint a legszebbek közé 
tartozik a szerbhorvát irodalomban. Valóban, a költemény fordításban is ér
dekes, különösen a beleszőtt keleties elemek, a mohamedán szokások teszik 
azzá, melyeket nagyon érthetően, könnyedén mutat be a magyar nyelvű ol
vasónak. 

A Kraljevics Marko a ramazán alatt iszik c. versfordításhoz Dömötör 
kellő magyarázatot is fűz a ramazánról és a kólóról. E z t is figyelmesen, meg
értéssel, gördülékenyen, világosan teszi. Tanulmányozza a különleges kifejezé
seket is: jasak — kemény parancs; samur-kalpak — nyest kalpag; sablja oko-
vana — csörgő vagy csördülő kard; kaduna — török nő; iaus — apród vagy 
szolga. Ahol a vers szövege megkívánja, tréfás hangnemet használ. Egészében 
véve a fordítás sikeres. 

A Smrt vojvode Prijezde fordítása — Prijezda vajda halála címmel — 
sikeresnek tekinthető, de nem mindig tükrözi a szerbhorvát népköltészet szel
lemét úgy, ahogyan szeretnénk és elvárnánk. E z főleg az eredetiből annyira 
kicsengő komor, balladai tónusra vonatkozik. 

A bevezető sorokban a népi énekes ezt kérdi: 

Česte knjige idu za knjigama, 
Od koga Ii, komé li dolaze? 
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amiből valami nagynak, valami sorsdöntőnek a sejtetését érezzük. Dömötör vi
szont egészen egyértelmű, amikor így fordítja: 

Egyik levél a másikat éri: 
Török császár az írója néki. 

Az efféle verssorok nem sajátosak a szerbhorvát népi epikában; nem érezzük 
bennük a sajátos ritmust, noha a deseterac, a tízszótagú sor korrekt. így pl. 
az énekes egyszerű, közvetlen hangú öt sorát: 

Kad gospoda pred pivnicu dosla, 
Al pivnica puna janii ara, 
Papuiama piju vino ladno 
A K zdravlje Jelice gospođe 
S pokoj duse Prijezde vojvode — 

Dömötör nyolc verssorra bővíti, szabadjára eresztve költői képzelőerejét: 

De alighogy a pincéhez ére, 
Majd ájultan rogy a föld színére. 
Mi van ottan? — Szent Isten, ne hagyj el! 
Hát a pince tele van törökkel. 
S a dicső bort — tyhii, a pogány apját, 
Papucsokból erősen nyakalják! 
Jelikának az egészségére, 
S Prijezdának a lelki üdvére. 

Dömötör, úgy látszik, nem értette egészen a gospodski dvori értelmét. A 
népi énekes szerint ez a feudális udvarházakban a nemesi lakosztály, de nem 
az urak terme, vagyis nem az a hely, ahol az urak gyülekeznek. Nem érti meg 
a népi énekes átok-szerű mondását sem: 

2lo ti vino, dragi gospodaru! 
Zlo ti vino, a gora rákija! 

Ezt úgy értelmezi, hogy vége a bornak s a hordóknak: 

Oh uraim, vége már a bornak, 
Vége, vége mindannyi hordónak. 

Talán azért is választja ezt a megoldást, hogy átmentse a cezurás tízszóta
gos sort. 

Az erőteljes epikus fordulatokat, amelyek hiperbolikusán, túlzóan jelent
keznek, Dömötör gyakran lírai hangnemben fordítja, képes (metaforikus) nyel
vezettel enyhítve: 

Te se biie i sekose s Turci, 
Dok pogibe dvadeset vojvoda. 
Njih sezdeset, hiljada Turaka — 
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Sok lehunyta ott szemét örökre 
Szerb hadifő vagy hatvan esett el, 
Megfizette a török ezerrel! 

A népi költő, amikor a finom érzésekről beszél, akkor is egyszerű és közvet
len, epikus hangnemben szól: 

0 Jelice gospodo razumna, 
Ili volis sa mnom poginuti, 
II Turčinu biti ljuba verna? 

Dömötörnek azonban nincs sok érzéke az epikus hangnemhez, ő lírikus marad 
az epikus szövegben is; kibővíti a szöveget (az eredeti háromból hat lesz 
nála). Elérzékenyülve, a művészi líra hangnemében olyan szöveget alkot, amely 
messze áll az eredetitől: 

Most a neje szobájába megy fel 
S megérintve őt gyengéd kezekkel, 
Szól: Jelikám, okos feleségem, 
Felelj igaz szíved szerint nékem. 
Mondd: akarsz-e én velem elesni 
Vagy a szultán felesége lenni? 

Az eredeti verna ljuba a szeretet hősi, bátor formája; így nevelte a nőt a férje 
iránti szeretetre a korabeli feudális rend. Itt nincs lírai kitörés; amit mond, az 
a hazafiságának, becsületének megnyilvánulása, miközben igazi érzéseit elrejti: 

Volim s tobom éasno poginuti 
Neg' ljubiti na sramotu Türke. 
Neéu tvoju veru izgubiti 
1 iasnoga krsta pogaziti. 

Dömötör e sorokat korrekten fordítja, de a záró sorokban más megvilágítást 
ad a versnek. Olyan szavakat ad a szájába, olyan gesztusokat ruház rá, ami
lyeneket a Prijezda-korabeli szerb nő nem mondana, illetve nem tenne, mert 
hiszen a gyengédség még ilyen alkalmakkor sem fogható rá (pl. hogy átölelje 
a férjét, s azt mondja neki: „szerelmem"): 

Ott Jelika férjét átölelten 
Eképen szól: Oh férjem szerelmem! 
Moravának vize nevelt minket, 
Az temesse el hü szíveinket. 

összegezve: Dömötör az eredeti 112-ből 121 verssort alkotott, vagyis a 
lírai hangulatkeltés kedvéért 9 sorral bővítette a verset. Ennek ellenére a vers 
magyar fordításban is szuggesztíve és harmonikusan hat. 

Dömötörnek a szerbhorvát népköltészet iránti szeretete nemcsak az Őszi 
rózsák c. kötetben nyilvánul meg. Veljko Petrovié 1906-ból származó emléke
zése szerint 7 Dömötörnek hatalmas, rendezett anyaga volt szerb népdalfordítá-
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sokból . . . ez a kázirat mintegy 40 nyomtatott ívre tehető, vagyis egy egész 
könyv a n y a g a . . . A továbbiakban V. Petrovié megállapítja, hogy ez a gyűj
temény az addigi legjobb és legterjedelmesebb, a fordítás minősége pedig a 
legsikerültebb. S a továbbiakban: — Nemcsak hogy a fordítás a lehető leg
jobb, hanem sokkal költőibb Székács, Margalits és Radics fordításainál, mert 
végtére is költő fordította őket, aki nem ragaszkodik vakon a szöveghez, ha
nem igyekszik, hogy amennyire lehetséges, a magyar népköltészet szellemében 
— rímek segítségével, melyekkel a magyar a tízszótagos verssorban pótolja a 
szerb deseterac csengését — valóságos műalkotást nyújtson a magyar olvasónak, 
s e nagy művét rendszeresen végezte. A legmarkánsabb és legerőteljesebb mű
veket fordította le, a legősibb daloktól a felszabadulásról szóló versekig. Ezt 
korszakokra osztotta, a verseket jegyzetekkel lácta el és műve elé bevezetőül 
tanulmányt írt a szerb népköltészetről általában. Ebben megjelöli azt a ki
magasló helyet, amelyet a szerb népköltészet a világirodalomban elfoglal. S ez 
a teljességében rendezett alkotás már harmadik esztendeje érintetlenül hever . . . e 

Ezért azt szorgalmazta, hogy tegyék közzé „népdalaink kiváló fordítójá
nak e művét, akit csak végtelen szerénysége tartott vissza attól, hogy tíz évi 
munkájának olyannyira szükséges reklámot csapjon". Petrovié szerint példátlan 
hanyagság, nemtörődömség megengedni, hogy ilyen érték meddőén heverjen, s 
megjegyzi, hogy Dömötör egy ízben felkereste G. A. Hadžićot és a Maticát is 
a kiadás ügyében, de Hadžić elismerésén kívül semmilyen más eredményt sem 
ért el. 8 

A kézirat tehát egészében az asztalfiókban maradt és minden jel szerint 
végleg elveszett az utókor számára. Nem akadtunk a nyomára a meglevő 
könyvtárakban sem belföldön, sem külföldön (Újvidéken, Zomborban, Buda
pesten). Valószínű azonban, hogy a századforduló budapesti lapjaiban és fo
lyóirataiban napvilágot látott szórványos fordításai ebből a gyűjteményből 
valók. Maga Veljko Petrovié a Budapesten 1906 áprilisától decemberéig meg
jelent Croatia c. folyóirat általa szerkesztett számába beiktatta Dömötör két 
fordítását A Jugovióok anyja (Smrt majke Jugoviéa) és Márk királyfi és a 
sólyom (Kraljević Marko i soko) címmel. 1 0 

Fordításaiból közöltek még a következő folyóiratok: 
Legtöbbet a Vasárnapi Újság, amely 1897 és 1901 között az alábbi fordí

tásokat adta közre: Kraljevics Markó és Kosztadin bég (Kraljevié Marko i 
Beg Kostadin, 1897. II . , 36 . sz., 5 8 2 — 5 8 3 . ) ; ez a versfordítás minden változ
tatás nélkül megjelent a Tanulók Lapjá-bin is (52. sz., 8 1 8 . ) ; A fivérek és a 
nővér (Braća i sestra, 6 8 6 . ) ; Rigómezei leány (Kosovka djevojka, 1899. , br. 8., 
119 . ) ; Törökök a Márk királyfi védszent ünnepén (Turci u Marka na slavi, 
1900. , 31 . sz. 5 1 0 — 5 1 1 . ) — ezt a fordítását előzőleg felolvasták a Kisfaludy 
Társaság egyik ülésén, erre vall a cím alatti utalás. Szerb néprománcok címmel 
jelenik meg e lapban a Szibinyáni Jankó és a tündér (Sibinjanin Jankó i vila), 
Ali bég és a felesége (Ljuba Alagina), valamint a Czettinyei leány álma (San 
cetinjske djevojke, 1901. , 8. sz., 1 1 4 — 1 1 5 . ) . — A Magyar Szemle is közöl né
hány fordítást: A jó sógorasszony (Jetrvica adamsko koleno, 1899. , 3. sz., 31 . ) , 
Hasszán aga felesége (Hasanaginica), melynek címe alatt utalást találunk arra, 
hogy Goethe — aki nagy elismeréssel nyilatkozott a szerb népköltészetről — 
szintén lefordította németre, mégpedig olasz feldolgozás alapján (9. sz., 104.) 
és A szerb czárság összeomlása (Propast carstva srpskoga, 1901. , 36 . sz., 4 3 0 — 
431 . ) . — Az Ország—Világ 1898-ban (I . füzet 53 . ) közli a Predrág és Nenád 
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c. fordítását, melynek utalásából megtudjuk, hogy ezt is felolvasták a Kisfa
ludy Társaság 1897. dec. 15-1 ülésén. — A Tanulók Lapja a már említett Kra-
Ijevics Marko és Kosztadin bég mellett 1901-ben (44 . sz., 6 9 0 — 6 9 1 . ) közli az 
Isten senkinek sem marad adós (Bog nikom dužan ne ostaje) c. fordítást. A 
Budai Szemle a Szenkovits Iván és a Ribnikai aga című (Ivo Senković i aga 
od Ribnika, 1899. , 96 . füzet, 4 1 1 — 4 2 6 . )fordítását közli. 

Beható kutatások ellenére sem sikerült több fordítást találnunk; úgy lát
szik, a gazdagnak mondott kézirat-anyagból csak ez a néhány maradt fenn. 

A felsorolt fordítások szépsége és jelentősége semmivel sem kisebb az őszi 
rózsák-ban megjelenteknél. E három fordításhoz hasonlóan itt is tartotta magát 
a korábbi elveihez, s költői ihlete itt is változatlan érvénnyel jutott kifejezésre. 
A szöveg megértése, a körülmény- és helyzetismeret kicseng például a Hasan-
aginica fordításából is. Hasanaginicát így nevezi: Hasszán aga nője, Hasszán 
aga híve, hő neje Haszánnak, mennyasszony, bús Haszánné. 

A bosia haljine kifejezést — amit a bölcsőben fekvő kisfiának ajándékoz 
— Dömötör aranypalástnak fordítja, ami nem fogadható el, ám ezt talán az 
összkép miatt teszi, hogy az kerek, összecsengő egész legyen. A zárósorok bi
zonyítják a legjobban, mennyire sikerült ez a fordítása; találó kifejezések, ki
egyensúlyozottan gördülékeny szöveg alkotja a valóban költői képet: 

Hogy ezt hallja Hasszán aga híve: 
Oda hull a földre szép arczával 
És a lelke fel az égbe szárnyal; 
Árváiért megrepedt a szíve. 

A szöveg szuggesztivitása kifejezésre jut A jó sógorasszony és a Predrág 
és Nenád c. fordításokban. E két vers kezdő sorai hasonlóak egymáshoz és 
valóban összehangzóak: 

Egy anyóka két fiút nevelget, 
Rossz években, mikor mi sem termett, 
Guzsajával, dolgos két kezével. 

(A jó sógorasszony) 

Egy anyóka két fiút nevelget 
Rossz években, nyomor, inség mellett, 
Guzsajával, dolgos két kezével. 

(Predrág és Nenád) 

A továbbiakban is nagyon gördülékeny; a cselekmény — akár az eredetiben — 
itt is spontán, kiegyensúlyozott, meggyőző: 

Ó, vitéz te, zöld hegyek vitéze! 
Verjen meg az élő Isten érte! 
A jobb karod száradjon el menten, 
A melyikkel lenyilaztál engem! 

{Predrág és Nenád) 
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Dinamikus a párbeszád a Szibinyáni Jankó és a tündér c. versben, de ha tar
talmilag hű is, nem felel meg az eredeti szöveg szellemének: 

Fehér tündér csak ott terem 
És Jankónak mond hirtelen: 
„Magyar Jankó, szedd föl sátrad! 
Mért ütöttél te itt sátrat? 
Ha felhúzom az ijjamat, 
Beléd lövöm a nyilamat." 
Magyar Jankó ezt felelte: 
„Nem ijesztesz engemet te; 
Míg két öcsém gyors a lábán: 
A Székely bán, meg Mihály bán, 
Elfognak ők téged hékám!" 

Itt a sorok rímes összecsengése a zavaró, ami nem jellemzője a szerbhorvat 
epikus verselésnek. 

Biztos és fölényes tehetsége több versében is kicsillan (Hasszán aga fele
sége, A fivérek és a nővér stb.), mégis inkább a Rigómezei leány-t emelnénk 
ki, melyben nincsenek olyan homályos és érthetetlen kitételek, félreértések, 
költőietlenségek, mint a korábbi fordítók többségénél. Az egész vers kiegyen
súlyozott és összecsengő, kezdve a bevezető soroktól: 

Rigómező szépséges leánya 
Felkelt korán, hajnalhasadtára, 
Vasárnapon, napnál is korábban. 
Karján végig, fehér könyökéig — 
így indult el; feltűzött ruhában. 
Fehér kenyér vállára emelve, 
Aranykorsó két hókarja terhe 
Hűs vizet visz egyik korsójában. 
Piros jó bor van a másikában — 

egészen Orlovié Pavle, a sebesült hős leírásáig (amivel a korábbi fordítók nem 
a legszerencsésebben birkóztak meg). Dömötör a fordításban nem torzítja el a 
hőst, hanem csak tragikus állapotát írja le: 

Bár jobb karja vállig le van vágva, 
Bal lába meg térde csuklójáig — 
S látni széllyel vagdosott bordáit, 
S bordáin át tüdeje is látszik. 

Dömötör fordítói munkásságáról Bajza is elismerően nyilatkozik: „Dömö
tör, ha nem is nagy, de vérbeli költő, ami érezhető a fordításain is". Az általa 
méltatott versről megállapítja, hogy a magyar fülnek a rímtelen tízszótagú 
sorok, különösen, ha a fordító képességei is gyengék, alig tűnnek versnek. Dö
mötör megkísérelte a vers fordítását a fülnek tetszőbbé tenni a páros rímek
kel. Bajza véleménye szerint a szerb balladák mégis kifogástalanul jól hang
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zanak. 1 1 Állításának bizonyítására megemlíti A Kraljevics Marka a ramazán 
alatt iszik c. „komikus ballada" fordítását. 

Dömötör és Margalits fordításai között párhuzamot vonva Bajza megálla
pítja, hogy Margalits csak rímeket faragott, Dömötör viszont verseket írt. 

összegezésül: Dömötör Pá l számunkra hozzáférhető versei azt bizonyít
ják, hogy olyan műfordító volt, aki századunk kezdetéig a legsikeresebben 
ültette át a szerbhorvát népköltészetet magyarra. Csak sajnálhatjuk, hogy 
elveszett az a gazdag és rendszerezett fordításgyűjteménye, amelyről Veljko 
Petrović ír, s hogy nem maradt ránk egyetlen fordítása sem a török alóli fel
szabadulást megéneklő versekből, melyekben a magyar fordítás-irodalom nem 
nagyon bővelkedik. 

J E G Y Z E T E K 

1 Verseket, útleírásokat is i n , baráti viszonyban volt Kazinczyval, Berzsenyivel és más neves ma 
gyar személyiségekkel. 

• Megyarevits Branko, óbecse: Dömötör Pál népies müvei, Bácska 1890. március 4. 
> ( t h ) Dömötör Fái újabb verseiről. Koszorú 1884. április 13. , 236—238 . 
< Oszi rózsák, eredeti és szerbből fordótott költemények, Zombor 1895 . 
1 Vuk valamennyi szómagyarázatát a Srpskl Rjecnik V I . kiadásából vettem, Bcograd 1935. 
• Bajza József: Szerb költök magyarul. Budapesti Szemle 1929. , 347. 

7 Veljko Perrovié: Iz pisma Uredniltvu (Levelek a szerkesztőséghez).' Brankovo kolo 1906., 42. 
sz., 1314. 

I Ua . 
• Ua . 
» Croatia 1906., 209—212. , 212—213. 
I I Bajza József, im. 347. 

R E Z I M E 

PAL DÖMÖTÖR, PESNIK I PREVODILAC 

Pesnik, čiji prevodi srpskohrvatskih narodnih pesama imaju najviše poetskog nerva 
i snage, živeo je i radio u Sombora u ono vreme kada Đ. Radiča već nije bilo medu 
živima, a E . Margalií tek započinjao svojti druitveno-književnu delatnost. Demeter je 
godinama bio na čelu Sreskog suda u Somborn, isticao se kao jedna od vodećih lićnosti 
kulturnog i drušrvenog života i nesebično radio na zbližavanju naroda na teritoriji 
Ugarske. 

Knjizevnim tadom bavio se intenzivno. Ostavio je za sobom nekoüko zbirki ori-
ginamih lirskih pesama (Dömötör Pál költeményei, 1876, Ujabb költeményei, 1884, 
Bácskai nóták, 1886, Költemények, 1888, öszi rózsák, 1895), a u ponekojim nalazimo 
i prevode sa srpskohrvatskog, i umétnicke, ali viíe narodne poezije. 

Njegov prvi literarni pokuäaj ugledao je dana u budimpeštanskom listu Vasárnapi 
Újság 1863. Otada je saradnik mnogih budimpeštanskih literarnih časopisa, a i onih, 
koji su izlazili na području tadaänje Bačko-Bodroške županije. Njegova lirika kreće se 
u okviru njegovog malog sveta (porodice), zatim u prirodi, u refleksijama. 

Njegova zbirka prevoda srpskohrvatskih narodnih pesama,' ostala u rukopisu, koju 
sa mnogo priznanja spominje Veljko Petrović, nije sačuvana. Ostali su samo prevodi 
objavljeni u časopisima. Po njima možemo da zaključimo da je Demeter uspešno pre-
vodio. U njima se oseća, kako je to Bajza rekao, „bogomdani pesnik". 
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R E S U M É 

PAL DÖMÖTÖR, POÉTE ET TRADUCTEUR 

Poete, dont les traductions de la poésie populaire serbo-croate possédent une grandé 
force et nerf poétique, a vécu et agi á Sombor á l'époque od G. Radics ne vivait plus, 
et E. Margalits n'a que commencé son activité culturelle et sociale. Dömötör se trouve 
en chef du tribunal á Sombor, il s'y excelle comme une personnage principale de la vie 
culturelle. Avec un grand enthousiasme il s'efforce de rapprocher les peuples qui vi-
vaient sous la couronne de St. István. 

II a laissé quelques recueils de sa poésie; lá, nous trouvons aussi des traductions 
de la poésie serbo-croate. 

Sa premiere tentative lirtéraire fut publiée en 1863. dans la révue Vasárnapi Ojság 
ä Budapest. A partir de ce moment il collabore en maints revues littéraires á Buda
pest, aussi en ceux du district de Bács—Bodrogh. 

La poésie de Dömötör se déroule dans son petit univers: c'est le cadre de sa 
famille, de la natute et des reflexions. 

Le grand recueil de ses traductions de la poésie populaire serbo-croate testé en 
manuscrit, dont Veljko Petrovic a parié est predu. II n'est resté que Celles, publiées 
dans les révues. 

Nous pouvons conclure que le travail du poete et traducteur Dömötör n'est pas 
sans succés. On y sent, selon les mots de Bajza, le poete veritable. 
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Đorde Đurić 

ETNIKAI RELÁCIÓK 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
VIII . OSZTÁLYOS 
TANULÓI KÖRÉBEN 

A szerb, magyar és Cnna Gora-i nemzetiségű tanulók körében végzett etnikai 
sztereotípiák kutatásainak keretein belül, amely kutatások részeredményeit ebben 
a folyóiratban 1 ismertettük, elvégeztük az említett etnikai csoportokon a tanulók 
között fennálló szociális viszonyulás illetve szociális relációk vizsgálatát is. 

A kutatás tárgya 

A szociális reláció kifejezés e kutatás keretében az etnikai csoportok között 
fennálló szociális távolságot jelenti, és így megfelelőbb terminussal, etnikai re
lációval helyettesíthető. Az irodalomban mindkét terminust alkalmazzák, bár a 
szociális reláció szélesebb fogalom, és társadalmi távolságot jelezhet, társadalmi 
csoportokkal, értékekkel és egyénekkel szemben, míg az etnikai reláció az et
nikai csoportokkal szembeni relációkat mutatja. 

Az etnikai relációk definíciójában P a r k 1 hangsúlyozza, hogy ezek „olyan 
megértési és intimitási fokozatok, amelyek a szociális kapcsolatokat határozzák 
meg általában". A szociális reláció R. Supek' meghatározása szerint „egy kon-
tinuum, amely az intim és meleg kapcsolatoktól a közömbösségen át az ellen
ségességig terjed". Ez t a változót empirikusan először Bogardus tanulmányozta 
Amerikában a szociális relációk skálájának segítségével. A szociális relációt az 
empirikus kutatásokban ma is többnyire operacionalisztikusan definiálják a 
Bogardus-skála alapján. Ugyanerről az álláspontról indulva ki mi úgy határoz
zuk meg az etnikai relációt mint a vizsgálati személyek verbálisan kifejezett 
készségét, hogy meghatározott társadalmi kapcsolatokat létesítsenek saját cso
portjuk és más etnikai csoportok képviselőivel. 

A z etnikai reláció ilyen meghatározása szükségszerűen bizonyos korlátokat 
szab az eredmények értékét illetően. Ugyanis az etnikai reláció vizsgálatakor 
csak közvetett úton következtethetünk a valódi, helyesebben a lehetséges kap
csolatokra meghatározott etnikai csoportok között. Tehát a szociális reláció 
kritériumának a vizsgálati személyek kifejezett készségét veszik arra vonatko
zólag, hogy más nemzetiségi csoportok tagjaival felajánlott kapcsolatokba lép
jenek. Nagyobb készség bizonyos kapcsolatok megteremtésére kisebb relációt 
jelent, még a kisebb készség az említett kapcsolatokba való lépésre nagyobb 
etnikai távolságot jelent. Az ilyen következtetést azonban nem bizonyítja teljes 
mértékben a verbálisan kifejezett álláspont és a más etnikai csoportokkal szem-

64 



beni igazi viselkedés között fennálló korreláció. Egyes empirikus eredmények 
alapján ez a korreláció 0,18 és 0,30 között mozog, amiből az következik, hogy 
a nagyobb távolság nem jelent okvetlenül elhatárolt viselkedést más etnikai 
csoportokkal szemben. Meghatározott összhangtalanság az álláspont és a más 
etnikai csoportokkal szembeni viselkedés között valószínűleg bizonyos társa
dalmi nyomások következménye, hogy az emberek az érvényes társadalmi nor
mák szerint viselkedjenek. Az álláspont és a viselkedés között fennálló össze
tett kapcsolat tárgyalásának lehetősége azonban túlhaladja ennek az etnikai 
relációt tárgyaló írásnak a kereteit, ezért csak a probléma megemlítésére szo
rítkozunk. 

A probléma teljesebb megismerése céljából szükségesnek látszik rámutatni 
a szociális reláció néhány korábbi kutatására és a legfontosabb eredményekre. 

Bogardus 1926-tól kezdve a társadalmi reláció számos kutatását végezte 
el olyan specifikus skála segítségével, amelyet ma többnyire Bogardus-féle szo
ciális reláció — skálának nevezünk. A skála 7, kontinuumot képező tételt 
tartalmazott, kezdve a vizsgálati személyek azon készségétől, hogy rokoni (há
zassági) kapcsolatot teremtenek különböző olyan nemzetiségi csoportokkal, ame
lyek iránt a szociális távolságot tanulmányozták az átmeneti feladatokon át, 
egészen addig a kívánságig, hogy kizárják az országból az illető nemzetisági 
csoport képviselőit. 

Bár a mérőeszköz egyesek szerint számos módszertani hibát tartalmaz kü
lönösen a telítettséget és a tételek közötti egyenlő távolságot illetően, a kapott 
eredményeket mégis számos későbbi kutatás igazolta. 6 Az alapvető következte
tés, amelyet ezekből a kutatásokból levonhatunk, azt mutatja, hogy a kikérde
zettek nagyobb készséget mutatnak bizonyos távolabbi kapcsolatok felvételére 
más nemzetiségekkel. Emellett, természetesen, a szociális reláicó nem egyformán 
kifejezett minden nép iránt. Míg egyes népek iránt a távolság égiszen kies! 
volt, ugyanakkor más népek iránt kifejezett távolság, sőt elvetés állt fenn. 

Bogardus első vizsgálatai után a szociális reláció mérésére számos újabb 
kutatásra került sor a társadalmi reláció módosított skáláival. Nálunk R. Su-
pek' alkalmazott egy Bogardus típusú módosított skálát, azt vizsgálva, meny
nyire határolta el magát ifjúságunk a Testvériség-Egység Autóút építésekor az 
ifjúsági vezetőktől nemzetiségi hovatartozásukat illetően, összegezve eredmé
nyeit, a szerző arra a következtetésre jutott, hogy ifjúságunk elveti a diszting-
válást a nemzetiségi hovatartozás alapján, azaz „erős ellenállást érez az etnikai 
különbségek hangsúlyozása és keletkezése iránt, és leghaladóbb rétegeiben ezen 
ellentétek áthidalásának folyamatában van". 

Etnikai relációk a tanulóknál 

Az etnikai relációk legszélesebb tanulmányozását nálunk reprezentatív 
jugoszláv mintán 1966-ban végezték a belgrádi Társadalomtudományi Intézet 
(Institut društvenih nauka u Beogradu) szervezésében. Ebben a kutatásban mó
dosított Bogardus-típusú szociális relációt mérő skálát alkalmaztak, amelyet 
N. Rot dolgozott ki. A skála 6 tételt tartalmaz, de ezek nem képeznek konti
nuumot, amiért a szerző és munkatársai különálló független kritériumokként 
kezelik őket. Az első négy feladatot Bogardustól vették át, míg a másik kettő 
viszonylag specifikus a mi viszonyainkra ( . . . hogy felettese legyen munka-

65 



helyén; . . . hogy vezető szerepe legyen a köztársaságban). E kutatás alapkö
vetkeztetése hangsúlyozza „ . . . hogy polgáraink java része nem határolta el 
magát bármely nemzetünk vagy nemzetiségünk tagjaitól". 

Az etnikai reláció prezentált kutatása 14—15 éves gyerekeknél nálunk út
törő jellegű kutatást jelent. Ezért, a tanulók életkorát tekintve, elkerülhetetlenül 
jelentkezett az adaptáció szükségessége, mindenekelőtt az instrumentumot ille
tően, mivel az említett és más szociális relációt mérő skálák csak a felnőttek 
szociális reláicóinak mérésére voltak használatosak. Tehát a szociális relációt 
mérő skála klasszikus feladatai gyakorlatilag nem voltak alkalmazhatók, mert 
kevésbé stimulatívak a gyermekek esetében. A tételek kiválasztásának alapvető 
kritériumai olyan hétköznapi helyzetek voltak, amelyekkel a gyermekek gyak
ran találkoznak a nemzetiségileg vegyes összetételű környezetekben. Az etnikai 
relációk régebbi kutatásaiból, valamint a skála egyes tételei kiválasztásának 
kritériumaiból kiindulva, a következő instrumentum készült el: 

Egyes népek iránti viszonyulások 

Az alábbi táblázatban feltüntettük azokat a különféle kapcsolatokat, ame
lyeket egyes népekkel fenntarthatunk. 

Nektek meg kell jelölnötök, milyen kapcsolatot fogadnátok el a felsorolt 
nemzetiségek tipikus, sem a legjobb, sem a legrosszabb képviselőivel. 

Feladatotok tehát az, hogy minden kapcsolat (kijelentés) mellett aláhúzzá
tok azokat a nemzetiségeket, amelyek tipikus képviselőivel kívánnátok az ilyen 
kapcsolatot. Aláhúzás nélkül maradjanak azok a népek, amelyek tipikus kép
viselőivel az ilyen kapcsolatot nem kívánjátok. 

1. Hogy egy helységben éljen velem 
Szerbek 
Magyarok 
C. Gora-lak 

2 . Hogy egy iskolába járjon velem 
Szerbek 
Magyarok 
C. Gora-iak 

3. Hogy házamban vendégül lássam 
Szerbek 
Magyarok 
C. Gora-iak 

4 . Hogy barátkozzam vele 
Szerbek 
Magyarok 
C. Gora-iak 

A skála alkalmazására adott utasítás, mint ahogy már említettük, megadta a 
vizsgálati személyeknek a lehetőséget az alternatív feleletekre; vagy adják be
leegyezésüket; vagy vessék el bizonyos kapcsolatok megteremtését. Az alterna
tív választás lehetőségének bevezetése, középső lehetőség nélkül, a következő 
álláspontokkal motiválható: 

a) A gyerekek radikálisabbak, és inkább az egyes népek iránti érzelmek
kel összhangban reagálnak. 

b) A vizsgálati személyek ebben az esetben közvetlenül érintkeznek, és ér
dekeltebbek a vizsgált népek iránti kapcsolatokban, mintha idegen népek iránti 
reláció lenne a vizsgálat tárgya. 
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c) A kérdések érthetőek, ez lehetővé teszi a könnyű állásfoglalást, és 
d) végül, Supek' szerint, ha a harmadik lehetőséget külön nem említjük, 

a vizsgálati személyek szabály szerint választják az egyiket a két felajánlott 
lehetőség közül. 

A munka módszertani részét illetően hangsúlyozni kell, hogy a feladatok 
logikus elemzése megengedi a következtetést a távolság, egy igaz durva, létezé
séről, az első tételtől a negyedik felé haladva, az ilyen kontinuum gyakorlati
lag azonban nincs bebizonyítva. Ugyanúgy, ezek a tételek nem rendelkeznek 
az ekvidisztancia tulajdonságával. Ezért a skála tételeit ebben a kutatásban 
mint különálló, független kritériumokat kell kezelnünk. 

A kutatás eredményei 

Az áttekinthetőség kedvéért az eredményeket százalékokban tüntettük fel, 
s ezek kimutatják a vizsgálati alanyok készségét meghatározott kapcsolatok 
teremtésére saját csoportjuk és a másik két csoport képviselőivel: 

I . S Z A M O T Á B L Á Z A T 

V i z s g i 1 a t i s z e m é i y e k ( •/• - b a n ) 

K a t e g ó r i a Szerbek Magyarok Crna Gora-iak 

Sz. M. C. G. Sz. M. C. G . Sz. M . C. G . 

1, Hogy egy helységben 
éljek vele 90 41 58 70 93 12 78 28 89 

2. Hogy egyazon iskolába 
járjon velem «7 38 60 66 87 13 76 35 85 

3. Hogy házamban 
vendégül lássam 86 42 64 64 88 17 70 33 83 

4 . Hogy barátkozzam 
vele 87 43 65 74 87 17 74 28 87 

Á t l a g '/t-ban 87 41 62 68 89 13 74 31 86 

A szerb nemzetiségű vizsgálati alanyok, mind a négy kritériumot tekintve, 
magas készséget fejeznek ki (közel 9 0 % ) , hogy a felajánlott kapcsolatokba 
lépjenek etnikai csoportjuk képviselőivel. Ugyanezek a tanulók kisebb száza
lékban kívánják ezeket a kapcsolatokat a Crna Gora-i (kb. 6 2 % ) és a magyar 
(kb. 4 1 % ) nemzetiségűek tipikus képviselőivel. 

A magyar nemzetiségű tanulók magas százalékban (közel 9 0 % ) óhajtanak 
meghatározott kapcsolatba lépni nemzetiségi csoportjuk tipikus képviselőivel, 
míg ugyanezen tanulóknak a százaléka, akik ilyen kapcsolatokat kívánnak 
fenntartani szerbekkel, valamivel alacsonyabb (kb. 6 8 % ) , és jelentősen ala
csonyabb a Crna Gora-iakat illetően. 
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A Crna Gora-i nemzetiségű tanulók ugyancsak magas százalékban (kb. 
6 8 % ) veszik föl az említett kapcsolatokat saját nemzetiségükkel. Ezeknek a 
tanulóknak valamivel alacsonyabb százaléka (kb. 7 4 % ) óhajt ilyen társadalmi 
kapcsolatokba lépni szerbekkel, míg az ilyen kapcsolatokat a magyar nemze
tiség tipikus képviselőivel a vizsgált személyek 1/3-a kívánja. 

A vázolt eredmények arra a jelenségre utalnak, hogy mindhárom etnikai 
csoport tagjai egészen kis etnikai távolságot mutatnak saját nemzetiségük tagjai 
iránt, míg a más nemzetiségű csoportok iránti disztingválás kifejezettebb. Hang
súlyozni kell azonban, hogy az etnikai távolságot nem lehet leegyszerűsíteni és 
közvetlenül kapcsolatba hozni az etnocentrizmussal és az előítéletekkel. Az et
nikai távolság, a nemzeti sztereotípiák, valamint az egyes nemzetiségek tag
jainak álláspontjai egymás iránt a nemzetek közötti kapcsolatok nagyon ösz-
szetett megnyilvánulásai. Kétségtelen, hogy egyes esetekben a szociális távolság 
jelentheti a „védekezési mechinizmusok" egy formáját is, az egyes, többé-ke
vésbé kifejezett nyomások ellen más nemzetek részéről. Végül, az etnikai el
zárkózás jelenthet relációt is a különféle, etnikai csoportok közötti, többé-
kevésbé objektív nyelvi, kulturális, gazdasági különbségek észlelésére. A z etnikai 
távolság, álláspontok és nemzeti sztereotípiák összetettsége rámutat a nemzetek 
közötti viszonyok további szisztematikus tanulmányozásának szükségességére 
és azok reflektálódására a fiatal generációra. 

H a eredményeinket más szerzők eredményeivel hoznánk kapcsolatba, akik 
nálunk ugyanezt a jelenséget tanulmányozták, megállapítható, hogy a gyerekek 
a nyolcosztályos iskola befejeztével valamivel jobban elhatárolják magukat a 
felnőtteknél. A gyerekek ilyen viszonyulása részben viszonylag radikálisabb 
álláspontjukkal magyarázható, valamint a kapcsolatok hiányával, amelyek kü
lönböző nemzetiségűek mindennapi kapcsolataiból származnak. Az a megfelelő 
körülmény, amit tudományos kísérletekkel bizonyítanak, hogy a Vajdaságban 
különböző nemzetiségek képviselői élnek, kétségtelenül az emberek etnikai to
leranciájához vezetett. Ugyanis az etnikai reláció említett vizsgálatában, ame
lyet a belgrádi Társadalomtudományi Intézet szervezett, a különböző nemze
tiségű Vajdaságban élő kísérleti személyek több mint 9 5 % - a nem mutatott 
egyáltalán távolságot vagy gyengén határolta el magát más nemzetek képvi
selőitől. Az említett eredmények annak a lehetőségét és szükségességét bizo
nyítják, hogy tovább szervezzük a nevelési és oktatási munkát abból a célból, 
hogy a különböző nemzetiségű gyerekek egymást jobban megismerjék és köze
ledjenek egymáshoz, habár az ezen a téren megtett eddigi munka is nagyon jó 
eredményeket adott. 

Kutatásaink eredményeiből amellett, hogy a közvetlen társadalmi akcióra 
bizonyos következtetéseket vonhatunk le, alapot nyújtanak az etnikai reláció 
jelenségének elméleti vizsgálására. Megfigyelve egészében mindhárom csoport 
vizsgálati személyeit, először is arra a következtetésre juthatunk, hogy a kí
sérleti személyek készségére, hogy kapcsolatot teremtsenek, inkább az egyes 
népek képviselői iránti általános álláspont hatott, semmint a szociális távolság 
skálájának egyes feladatai. A vázolt következtetést bizonyítják az alábbi táb
lázatban bemutatott eredmények is. 
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2. S Z A M O T Á B L Á Z A T 

Az x 2 -teszt értékei a szociális távolsági skála 4 kritériumára minden et
nikai csoportra vonatkoztatva: 

Szerbek Magyarok C. Gora-iak 

Szerbek 0,291 1,267 1.75 
Magyarok 1.785 0,867 5,15 
Crna Gora-iak 0,248 0,636 0,124 

Mivel a kapott x 2 -teszt értékei lényegesen a nívó alatt vannak a s sza
badságfokra vonatkoztatva, amely a 0,01 nívón 11,341-et tesz ki, úgy elfogad
ható a null-hipotézis, azaz, hogy nincsenek jelentős különbségek a szoc.ális 
relációkat mérő skála négy tételének eredményei között. 

Az említett következtetést, hogy a szociális távolságot jobban meghatá
rozza az egyes nemzetek iránti álláspont érzelmi komponense, mint a skála 
egyes tételei, bizonyítják az Etnikai távolságok a J S Z N K - b a n című tanulmány 
eredményei is, bár szerzőjük az eredmények ilyen irányú tolmácsolását nem 
adja. Ebben az értelemben mondhatjuk, hogy kutatásunk eredményei jelentősen 
eltérnek azoktól, amelyeket Bogardus kapott az USA-ban. Hangsúlyozni kell 
azonban, hogy a mieinkhez hasonló következtetésig más kutatók is eljutottak. 
(McKenzie, 1948, Kramer, 1949, Chein, 1951. ) 

A probléma ezzel a kutatással koránt sincs megoldva, sőt nyitva áll újabb 
kutatások felé. A végső megoldás valószínűleg nem az álláspontok csak kogni
tív tényezőinek kikapcsolásában és az álláspontok affektív elemeinek kiemelé
sében lesz, hanem az affektív, kognitív és konatív elemek együttes hatásában. 
Az újabb kutatások több fényt kell hogy vessenek erre a problémára. 

Következtetések: 

1) Egyik nemzetiséghez tartozó kísérleti személyeink sem mutatnak szo
ciális távolságot saját etnikai csoportjuk tagjai iránt, míg a más nemzetiségű 
képviselők iránti disztanciálódás többé-kevésbé kifejezett. 

2) A kutatás eredményei alátámasztják azt a következtetést, hogy az et
nikai távolságot sokkal jobban meghatározza a kísérleti személyeknek az egyes 
nemzetiségi csoportok iránti általános affektív viszonyulása mintsem a szociális 
relációkat mérő skála egyes tételei. 
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S U M M A R Y 

ETHNIC DISTANCE OF THE PUPILS AT THE END OF THEIR 
PRIMARY EDUCATION 

The investigations in ethnic stereotypes of Setbian, Hungárián and Montenegro 
pupüs, the results of which were partly published in number 3 of this periodical, 
comprise research work on the ethnic distance of pupils with respect to the mentioned 
ethnic groups, too. 

The investigation was done by means of the scale of social distance (type Bo-
gardus), which had been addapted to the age of the examined subjects. Our sample 
comprises 690 subjects (332 Serbians, 312 Hungarians and 46 Montenegroes). 

The results of this research work permit us to make the following two basic con-
clusions: 

The subjects of all three nationalities do not show social distance with respect 
to the people of their ethnic group, while distancing with respect to the other national 
groups is manifested in a lesser ог greater measure. 

The results of the investigations agree with the conclusion that the ethnic distance 
of pupils is considerably more determined by the generál affectional atitude towards 
a certain national group than by the items of the social distance. 

R E Z I M E 

ETNICKA DISTANCA UČENIKA 
NA KRAJU OSNOVNOG SKOLOVANJA 

U okviru istraživanja etničkih stereotipa kod uíenika srpske, madarske i cmc-
gorske nacionalnosti, čiji su rezultati delimično saopšteni u ovom časopisu (br. 3 ) , 
izvršeno je i ispidvanje etničke distance učenika u odnosu na navedene emičke grupe. 

Ispitivanje je izvedeno pomoću skale socijalne distance Bogardusovog tipa koja je 
posebho prilagodena uzrastu ispitanika. Uzorkom je obuhvaceno 690 ispitanika (Srba 
332, Madara 312 i Crnogoraca 4 6 ) . 

Rezultati ovoga istraživanja pružaju osnove za izvođenje sledeća dva osnovna za-
ključka: 

Ispitanici sve tri nacionalnosti ne pokazuju socijalnu udaljenost prema pripadni-
cima svoje etnićke grupe, dok je distanciranje prema pripadnicima drugih nacionalnih 
grupa izraženo u manjoj Ш vecoj meri. 

Rezultati ispitivanja, nadalje, idu u prilog zaključku da je etnicka distanca učenika 
znatno više određena opštim afektivnim odnosom prema odredenoj nacionamoj grupi, 
nego pojedinim kriterijumima skale socijalne distance. 
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Stojanovié-Káich Katalin 

A ZOMBORI 
TÓTH KÁLMÁN KÖR 

A Bácska című hetilap megjelenésével párhuzamosan (1878 . július 7.) egy 
írói egylet létrehozásának gondolata is foglalkoztatta a város „intelligens kö
zönségét", mely hivatva volna a megyében „a szellemi műveltséget" magasabb 
színvonalra emelni. Egy 1871-es kimutatás alapján a megyében 17 író volt. 1 

Ezek közül számosan már országos hírnévre tettek szert, tehát megvolna 
a feltétele annak, hogy az esetleg megalakuló irodalmi kör sikeresen működ
jék. H a azonban figyelembe vesszük a Bácskában megjelent cikkírók elképze
léseit a majdan megalakítandó irodalmi körről, kitűnik, hogy inkább egy álta
lános közművelődési kör megalakításáról van szó. Ugyanis Városy Tivadar 
például „az irodalom ápolása, nevezetesen irodalmi művek teremtése" mellett 
a kör feladatának tekinti „a megye múltjának felderítését és a megye termé
szeti viszonyainak megismerését" is. 2 Ugyanerre az álláspontra helyezkedik 
Dekker Gyula is, konkrétabban megfogalmazva az irodalmi célkitűzést: „Ne
vezetesen . . . a társas szellemet felébreszteni és ez által odahatni, hogy a kö
zönségben a szép, a nemes iránti érzéket vezesse és azt kalauzolja, megismer
tetvén a szépet és jót, kiküszöbölje az irodalom ferde kinövéseit. E z a célja és 
feladata minden vidéki irodalmi és művelődési körnek . . . E z t pedig csak tár
sadalmi úton lehet elérni, a társadalmi életnek kell nagyobb lendületet adni, 
mely a vidéken fájdalom, nagyon, de nagyon gyenge lábon áll".' 

A hirtelen megnövekedett kulturális igények azonban sokkal nagyobb erő
feszítések kifejtését igényelték, semhogy azokkal az arra hivatottnak vélt egyé
nek megbirkózhattak volna. Ezért történik azután, hogy még az elkövetkező 
év elején is csak elképzelések születnek meg, de azok megvalósítására komo
lyabb lépések nem történtek. Az a néhány irodalommal is foglalkozó egyén, 
akire hivatkoznak a cikkírók, hivatalos és egyéb elfoglaltsága mellett nem tud 
időt szakítani arra, hogy az elképzeléseket megvalósítsa. 

Figyelmesebben vizsgálva a már akkor létező egyletek tagjainak névsorát, 
világosan kitűnik, hogy legtöbb esetben egy és ugyanazon személyekről van 
szó, tehát nem is csoda, ha egy írói egylet megalakítása meghaladta a nevezett 
egyének képességeit. Még Dömötör Pál sem volt egy olyan írói egyéniség, aki 
köré tömörülve megvalósítható lett volna az elgondolás. Feltételezhető, ha a 
magyar és szerb erők közös megállapodásának eredménye lett volna az iro
dalmi kör létesítése, lehetséges, hogy több sikerrel jár a kísérlet. Feltevésünk 
egyik bizonyítéka a színház Részvénytársaság működése, mely három év le-
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forgása alatt a városi színház épületének felépítését eredményezte. A közös 
érdek itt győzedelmeskedett a nemzetiségi nézeteltérések felett. 

A közös irodalmi kör létesítésének gondolata nem is merült fel sem ma
gyar, sem pedig szerb részről, pedig ennek a feltétele megvolt Zomborban. Elég 
ennek bizonyítékául hivatkozni Mita Popović, Radics György, Dömötör Pál, 
Pavlovics Jenő, Margalits Ede munkásságára, kik külön-külön igyekeztek for
dításaikkal megismertetni az olvasóközönséget a két nép irodalmával. Való
színű, hogy ilyenirányú munkásságuk még gyümölcsözőbb lett volna, ha erői
ket egyesítve, és mellőzve az esetleges politikai nézeteltéréseket, egy feltételezett 
írói egylet keretén belül igyekeztek volna az annyira hangoztatott szerb—ma
gyar testvériséget még szilárdabb alapokra helyezni. 

Tizenöt évnek kellett elmúlnia, hogy az annyit áhított irodalmi kör mégis 
megkezdje munkáját. És tizenöt év után sem egy valódi irodalmi körről 
beszélhetünk, hanem inkább egy „művészeti társaságról", melynek egyik szak
osztálya az irodalommal foglalkozókat is úgy-ahogy maga köré csoportosította. 
Maga Dömötör Pál is úgy nyilatkozott, hogy „akármily szép s nemes" egy 
irodalmi kör megalakításának gondolata, nem tartja azt keresztülvihetőnek. 4 

Márpedig ha a „koszorús költő" is így nyilatkozott, ettől a kezdeményezéstől 
sem lehetett már eleve csodát várni. 

A Tóth Kálmán K ö r 1893. november 25-én alakult meg, melynek célja 
„a nemzeti szellemű műveltség terjesztése" volt. 5 A körnek négy szakosztálya 
volt: irodalmi, dal, zene és műkedvelői szakosztálya. Az alakuló közgyűlésen 
az alapszabályok felolvasása, megvitatása és elfogadása mellett huzamosabb 
vita után, elfogadták a kör nevére vonatkozó ajánlatot is, melynek eredménye
ként a k ö n Tóth Kálmánról, a bajai születésű költőről nevezték el. A kör el
nöke Dömötör Pál lett, alelnök Kozma László és Medveczky Zsigmond, igaz
gató dr. Horváth Ákos, főtitkár Rácz Soma, titkár Szabó Imre, pénztáros 
Karvaházy József, ügyész dr. Thurszky Zsigmond, a választmányi tagok száma 
pedig tizenkettő.* 

Az irodalmi szakosztály elnökének természetesen Dömötör Pált válasz
tották meg. 

A megalakulás után egymást követték a felhívások a sajtó hasábjain, 
az új kör pártolása érdekében. Zombor város „intelligens közönsége" pedig 
most is, mint annyiszor, lelkesen üdvözölte a kezdeményezést. „Városunk színe
java összeállt, hogy egy egyletet teremtsen, mely a nemzeti szellemű és nyelvű 
műveltség terjesztése által a társadalom intelligensebb rétegei között állandó 
kapcsot teremtsen, s ezáltal a társas élet elevenségét, a társas érintkezés mű
veltségét elősegítse. Tehát egy oly egylet alapításáról van szó, amilyennel más, 
Zomborhoz hasonló nagyságú városok már régen rendelkeznek" — mondja a 
cikkíró. 7 A fent idézett cikk olyan gondolatot ébreszt bennünk, hogy mindegy, 
milyen módon, milyen eredményekkel, csak már egyszer nekünk is legyen vala
milyen körünk, merthát szerte az országban működnek a különböző irodalmi 
és egyéb társaságok, mi se maradjunk le ebben a tekintetben. A hangsúly itt 
a létezésen van. Az eredményes munka már csak másodrendű kérdés, mert ha 
nem az lenne, már előbb is megtalálták volna annak a módját, hogy a szavak 
helyett tettekkel igazolják egy ilyen kör létjogosultságát. 

A kör helyisége a Vadászkürt szálló kisterme lett, mely minden délután 
5 órától kezdve a tagok rendelkezésére állott. 

Az 1894. február 20-i felhívásból, többek között megtudjuk, hogy: „a dal-
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estélyeken, műkedvelői előadásokon, esetleges ünnepélyeken kívül az ún. házi 
estélyeken lép fel a kör nyilvánosan, s remél erősebb társadalmi hatást gyako
rolhatni. Házi estélyt átlag minden második vasárnap tart s itt a művelt szó
rakozást, melyet az egyes szakosztályok működő tagjai lesznek hivatva meg
adni, szolid egyszerűséggel kívánja párosítani." 8 A dal-szakosztály „új lesz, 
hogy női karral is ki fog egészülni, mint azt szerb polgártársaink már régebben 
gyakorolják, s hogy ez érdekességét és sokoldalúságát rendkívül emelni fogja." 8 

Megalakuláskor a kör 203 tagot számlált. Ebből a működő tagok száma 
82 volt, a pártolóké pedig 1 2 1 . 1 0 

A kör megalakulásának ideje különben egybeesik a Jókai 50 éves jubi
leuma, valamint a milleniumi ünnepségeivel. Ugyanekkor leplezték le Baján is 
Tóth Kálmán szobrát. Feltehető, hogy az említett ünnepségek hatása alatt, mint 
mindig ilyen alkalmakkor, Zombor „intelligens közönsége" kifejezetten hiányát 
érezte egy olyan ünnepségnek, amely magára a városra vonatkozik, és ezen 
felbuzdulásának eredményeként, ha nehezen is, de mégis megszületett a Tóth 
Kálmán Kör, hogy aztán majd az ünnepi hangulat lankadásával párhuzamosan 
sorvadjon el a lelkesedés, a tennivágyás. Ez a folyamat különben nagyon is 
jellemző a város mindennemű kezdeményezésére. Nagyon kevés az olyan in
tézmények száma, mint a Történelmi Társulat, vagy később a Szabad Lyceumi 
Egyesület, amelyek esetében a pillanatnyi felbuzdulást a tettek is követték. 

A kör bemutatkozása 1894. június 10-én történt. Egész napot betöltő ün
nepség jelezte az indulást. Délelőtt 10 órakor kezdődött a megnyitó ünnepély 
a Vadászkürt szállóban, este pedig a városi színházban mutatkoztak be a 
különböző szakosztályok. 1 1 E z alkalommal a Bácska hangzatos vezércikkben 
üdvözli a kört. „A zomhori és megyei társas élet egy idő óta látott egy társa
dalmi tényezőt, mely fejlődésnek indult, örömmel látta közönségünk, örömmel 
látta annál is inkább, ezt érezte, hogy e nagy megyében szükség van oly té
nyezőre, a mely az egész megye és központjának, Zombor városának intelligen
ciáját egyesíti. . . H á t r a van, hogy irodalmi szempontból is érvényesítse ha
zánkban őt illető s z e r e p é t . . . E nagy és hatalmas megyének központjában, 
Zomborban, összpontosítani azt, amit irodalmilag, művészetileg e megye pro
dukálni hivatva van. . . . A zomborí s működését egész Bácsmegyére kiterjesztő 
„Tóth Kálmán-kör" . . . hivatása nemes és szép: a magyar kultúrának, a ma
gyar irodalomnak, a magyar művészetnek, megyénkben jól kínálkozó talaját 
életre kelteni."" 

Ilyen program mellett nem csoda a kör tiszavirág élete. Tisztán magyar 
kultúra, művészet, irodalom kultiválásáról beszélni egy olyan környezetben, 
mint Zombor, ahol a lakosság nagyobb részét a szerbek képviselték, nagyon 
merész gondolat volt, mert ahhoz sem megfelelő szellemi erőkkel, sem pedig 
anyagi alappal nem rendelkezett a város. A valamire való szellemi erők Bu
dapest felé orientálódtak, az intelligens közönséget pedig a hivatalnoki osztály 
képviselte, melynek anyagi lehetőségei nagyon is korlátozottak voltak. Bizo
nyíték erre az estéről estére félig telt ház a színelőadások idején. 

A vállalkozás sikertelenségének okát, különösen ami az irodalmi szakosz
tály működését illeti, már Dömötör Pál ünnepi megnyitójából is megállapíthat
juk, „önként felmerül továbbá az a kérdés is, hogyha még a zene, a dal és 
a színműkedvelés kultiválása a társas élet elevenítése céljából létjogosultságot 
látszanak is adni egy új egyesületnek, de micsoda célja lehet itt egy szűk, 
központi irodalmat teremteni, az országos, a hatalmas központi irodalom mel-
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l e t t . . . Az államot kitevő egyes részek ethnographiai sajátosságában rejlik e 
kérdés titkának kulcsa . . . célja igenis az ily egyesületnek az, hogy az őseredeti 
nyelvre visszavezethető tájszólásokat, sajátos szó- és mondatkincseket össze
gyűjtse s az irodalom közkincsévé tegye . . . Ma annyira el vagyunk árasztva 
az országos, központi irodalomból kiinduló modern apostolok, vulgo: utazó 
ügynökök által ránk erőszakolt, sokszor rossz és drága könyvekkel, hogy való
ban ideje lenne már egy véd- és dacszövetséget kötni azok offenzív áramlata 
ellen." 1 3 

Az irodalmi szakosztálynak ilyenmódon megfogalmazott célkitűzése a nép
nemzeti epigonok programjával azonos, tehát haladást nem jelenthet. „Az or
szágos központi irodalom"-tól való elzárkózás minden irodalmi kezdeményezés 
kudarcát jelenti. A boldog családi tűzhely költészete, az ódai hangvétel, a távol 
a világ zajától való élés egy olyan begubódzást jelent, amely minden ilyencélú 
irodalmi tevékenység sikertelenségét eredményezheti. A példaképpen felhozott 
kassai, kolozsvári, soproni esetek 100 évvel ezelőtt a haladást jelentették. Száz 
évvel később Zombor akar indulni hasonló programmal. Itt minőségi válto
zásról van szó, amelyről a „koszorús költő" vagy nem akart tudni, vagy való
ban nem ismerte fel azt. 

A lendület, amellyel a kör működése megindult, valóban szép reményekkel 
kecsegtetett. Különösen a műkedvelői szakosztály működése volt sikeres. A kö
zönség mindig melegen fogadta az amatőr színjátszók produkcióit, a kritika 
pedig nem talált megfelelő szavakat dicséretükre. Ilyen körülmények között 
nem csoda, ha az 1894-es és az 1895-ös évben tizennégy rendezvény nemcsak 
mennyiségileg, de a kritika szerint, minőségileg is jelezte a kör életrevalóságát. 

A következő közgyűlésen, 1895 . március 31-én, Dömötör Pál lemondott 
az elnöki tisztségről, és kilépett a körből is. Az okot nem sikerült kinyomozni, 
de feltehető, hogy nézeteltérése volt a kör tagjaival. Az új ideiglenes elnök 
Medveczky Zsigmond lett, aki azonban az 1896. január 31-i közgyűlésen nem 
vállalta el az elnöki tisztséget, s így a kör elnök nélkül működött az év 
végéig. 1 1 

Az új, ideiglenes elnök megnyitójában (1895 . március 31-én) helyesen álla
pította meg, hogy „A mi lelkes közönségünk mindig kész az á l d o z a t r a , . . . de 
áldozat és áldozat között különbség van. A mi lelkes közönségünk áldozat
készsége eddigelé csak időre-pillanatra s mindig ellenszolgáltatás fejében volt 
kérve — állandó támogatásra van szükség". 1 5 És éppen ez az állandó támo
gatás lankadt. A z 1896-os évben a kör műkedvelői már csak a zombori K a 
szinó Egyleti Dalárdával közösen megrendezett estélyeken léptek fel. 

A január 26-ára hirdetett közgyűlés is elmaradt, „ M i v e l h o g y . . . a tárgy
sorozatba alapszabálymódosítás is van felvéve és mint hogy ily esetben a ha
tározatképességhez legalább 30 tag jelenléte szükséges, most pedig csak 28 tag 
van együtt, a közgyűlést el kellett napolni". 1 6 

A műkedvelői szakosztály utolsó fellépése 1896. november 15-én történt 
a városi színházban. Ezután többé nem találkozunk a hetilapok hasábjain a 
Tóth Kálmán Kör-rel kapcsolatos hírekkel. Ismét bebizonyosodott, hogy a 
környezet nemigen képes tartósabb ideig egy-egy ügyért kitartóan lelkesedni. 
A város „intelligens közönsége" belefáradt a tevékenykedésbe, és az a néhány 
ember, aki még folytatta volna a megkezdett munkát, nem rendelkezett olyan 
szellemi erővel, amely képes lett volna a megkövesedett közönnyel szembe-
szallva, mégis tenni valamit. 
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A D A T O K A T Ó T H K A L M A N K Ö R M Ű K Ö D É S É R Ő L 

1894. június 10. — a kör diszülése: Megnyitóbeszéd — Dömötör 
Pál; Prológus — írta Dömötör Pál, előadta Rácz Soma; Tóth Kálmán 
költészete — dr. Zlinszky Aladár; „Zászlószeg" — humoreszk — 
Kozma László. 

Este a városi színházban: 
1. Erkel: Himnusz — vegyeskar; 
2. Dömötör Pál : Prológus — előadta Rácz Soma; 
3. Gaál Ferenc: Epilog — előadta a férfikar; 
4. Ernyei József: A tavasz érkezése — előadta Szabácsy Anna; 
5. Erkel Ferenc: ,bordal" , részlet a „Bánk Bán" című operából, 

előadta: Sztojkovits György és a férfikar; 
Bérezik Árpád: „A közügyek" — vígjáték egy felvonásban, elő

adta a műkedvelői szakosztály. 1 7 

1894. július 14-én: a városi színházban műkedvelői-irodalmi-dal-
és zene estély: 

1. Taylor Tamás: Barátságból — vígjáték egy felvonásban, for
dította Csiky Gergely. Rendező: dr. Baloghy Ernő; 

2. Engelsberg: Oh, mi távol — magánnégyes; 
3. Thewrewk Árpád: Az első szerelmes levél, előadta: Karácson 

Dóra; 
4. Sahan: Az 6 szeme, 

Abt: Isten veled — előadta: Hoffer Károly; 
5. Trischler Károly: Mi a nő? — előadta a szerző; 
6. Gróf Fredo Sándor: Az egyetlen lány — vígjáték egy felvo

násban, fordította Radnofay Sámuel. Rendező: dr. Baloghy E r n ő . 1 8 

1894. szeptember 23-án: a kör háziestélye: 
1. Gaál Ferencz: Olasz dalok — előadta a férfikar; 
2. Csupor Gyula: Tengeren — humoreszk a szerző előadásában; 
3. Dalmay Pálné előadásában: Masse: Jeanette mennyegzője; 
4. Mendelssohn: D-moll trió; 
5. Illosvay: Férjhez menjek-e? — monológ, előadta: Jeszenszky 

Jolán; 
6. Magyar népdalok — előadó: Lázár Kálmán; 
7. Trencsény Károly, helybeli költő olvasott fel műveiből 1 9 

8. Verdi: Traviata (Cigánynők kara) , előadta a vegyes kar. 

1894. október 27-én műkedvelői előadás a városi színházban: 
Almási Tihamér: A tót lány — népszínmű dalokkal három fel

vonásban. Rendező: dr. Baloghy Ernő, karnagy: Blumenthal Károly; 
Résztvevők: Kleiner Lajos, Jeszenszky Jolán, dr. Horváth Ákos, 

Szűcs Margit, Szalay Frigyes, dr. Alföldy Árpád, Kar i Aranka, dr. 
Pacséri Károly, Szabácsy Anna, Mihályi József, Kleiner Gyula, Kés-
márky Endre, Frank Mihály, Okolcsányi Margit, Szűcs Irén, Raisz 
Ilonka, Baumann Aranka, Jadzkó E d e . 2 0 
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1894. november 19-én: a kör háziestélye: 
1. Duett Ábrányitól; 
2. Versek, felolvasta dr. Matzitz Pál; 
3. Abt: Gyermekem; 
4. Petőfi Sándor: Az őrült; 
5. „A bácskai ivó és az ördög" — humoros ének; 
6. Molnár Gyula: Estélyen — humorisztikus vers, előadta a 

szerző. 2 1 

1894. december 22-én: a kör háziestélye: 
1. Rácz Soma: Horász című fordítását olvasta fel; 
2. Wilt: A könny — quartett 
3. Magyar dalok; 
4. Erkel Ferenc: Pohárköszöntő — részlet a „Bánk Bán" című 

operából; 
5. Magyar dalok — előadta Lázár Kálmán; 
6. Milyen lett volna az én anyósom? — monológus; 
7. Én, Csillag Anna — bohózat . 2 2 

1895. február 1-én: a kör irodalmi és művészeti estélye: 
1. Az elégedetlenség természetrajza — Jeszenszky Dezső; 
2. Népdalegyveleg — előadta a férfikar; 
3. Mendelssohn: Etude; 
4. Meyerbeer: ária a „Próféta" című dalműből; 
5. Szerb népköltemények — fordította és felolvasta Dömötör Pál; 
6. Fesca: Hajós dal — ének; 
7. Poldini: Ősszel — előadta a nőikar. 2 ' 

1895 . február 24-én: a kör vígestélye a Vadászkürt szállóban: 
1. Czibulka: Szerelmi álom — előadta a zenekar; 
2. Gyulai Farkas: „Mézes hetek után" — párjelenet; 
3. Vásárjelenet a „Kornevillei Harangok" című operettből; 
4. Hypnotizálás — bemutatta Rácz Soma; 
5. Szabó-quartett; 
6. Szavalat változatokkal; 
7. Beyer: Álarcos bál után — daljáték; 
8. Haydn: Gyermeksymphonia — előadta a zenekar. 2 4 

1895. május 4-én, műkedvelői előadás a városi színházban: 
Csiky Gergely: Cifra nyomorúság — színmű négy felvonásban. 

Rendező: dr. Baloghy Ernő. 

1895 . május 22-én, műkedvelői előadás a városi színházban: 
Tóth Kálmán: Nők az alkományban — vígjáték három felvonás

ban. Rendező: Baloghy Ernő. 
Résztvevők: dr. Horváth Akos, Jeszenszky Jolán, Szűcs Margit, 

dr. Matzitz Pál, Kleiner Lajos, Szűcs Irén, Szabácsy Anna, Heisler 
Zoltán, Zottományi Mihály, Mihályi József, Raicsics László, Szalay 
Frigyes. 2 5 



1895. július 13-án: a kör háziestélye: 
1. Mendelssohn: Nászinduló; 
2. Gounod: Románc — részlet a „Faust" című operából; 
3. Trischler Károly: A csók probléma — előadta a szerző; 
4. Eichendorf: Fényes éj — fordította és előadta Rácz Soma; 
5. Mozart: Jupiter symphonia — előadta a zenekar. 2 6 

1895. november 7-én a városi színházban: 
1. Müller Hugo: A váróteremben — vígjáték egy felvonásban, 

rendező: Frank Mihály; 
2. Csiky Gergely: Anna — dráma egy felvonásban, rendező: 

Frank Mihály; $ 
3. Előképek: Neptun kútja és Neptun dicsőítése; 
4. Bekett: A dicsőség bajjal jár — bohózat egy felvonásban, ren

dező: Frank Mihály. 
Résztvevők: Szalay Frigyes, Jeszenszky Jolán, Mály István, Sza-

bácsy Anna, Késmárky Endre, dr. Matzatz Pál, Klemm Vilma, Fehér 
Vilma, Baumann Aranka, Mihályi József . 2 7 

1895. december 19-én, alapszabályszerű háziestély 
1. „Propheta" — Koronázási induló Meyerbeertől, előadta a ze

nekar; 
2. Donizetti: A kegyencnő — ária; 
3. Weber: A bűvös vadász — nyitány, előadta a zenekar; 
4. Vértesi Károly: Alexandria — útirajz, előadta a szerző; 
5. Mozart: Symphonia G-mollban — előadta a zenekar; 
6. Víg monológ; 
7. Mendelssohn: „Szentiván éji álom" — részlet. 2 8 

1896. április 20-án, művészeti estély a zombori Polgári Kaszinó 
Egyleti Dalárdával . 2 9 

1896. július 3-án, a zombori Sport Egylet országos versenye al
kalmából műkedvelői előadás és hangverseny a városi színházban, a 
zombori Polgári Kaszinó Egyleti Dalárdával . 3 0 

1896. november 15-én műkedvelői előadás a városi színházban: 
1. Görner után magyarosította Komiossz Ferenc: Angolosan — 

bohózat 2 felvonásban, rendező: Heisler Zoltán; 
2. Bérezik Árpád: Egy szellemdús hölgy — vígjáték egy felvo

násban; 
3. Grange Jenő: Bernard Virter: Már alszik — vígjáték egy fel

vonásban, rendezte: Szalay Frigyes. 
Résztvevők: Jeszenszky Jolán, Szűcs Margit, Szalay Frigyes, Bus-

sányi Luma, Heisler Zoltán, Bosznay Dezső, Turkovits Gyula, Gallé 
Hugó, Lukács Sándor, Klemm Vilma, Gallé Irén . 2 1 
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J E G Y Z E T E K 

1 Bácska 1878. I . évf. 2 1 . sz. (Bács—Bodrogh megyei laptársainkhoz). 
' Uo. 1878. I . évf. 17. sz. 
> Uo. 1878. I . évf. 18 . sz. 
' Zombor is vidéke 1893. X I I . évf. 7 6 . sz. 
' Uo. 1894. X I I I . évf. 2 5 . sz. (Felhívás a zombori Tóth Kálmán-kör érdekében.) 
• Bácska 1893. X V I . évf. 9 3 . sz. 
' Uo. 1891. X V I I . évf. 6 . sz. ( A Tóth Kálmán-kör.) 
' Uo. 1894. X V I I . évf. 17. sz. (Felhívás a zombori Tóth Kálmán-kör érdekében.) 
• Uo . 1894. X V I I . évf. 6 . sz. 

Zombor és vidéke 1894. X I I I . évf. 31 . sz. 
" Uo. 1894. Х Ш . évf. 47 . sz. 

Bácska 1894. X V I I . évf. 4 6 . sz. 
" Uo. 1894. X V I I . évf. 46. sz. 
» Uo. 1894. X V I I . évf. 4 6 . sz. (Megnyitó beszéd — Dömötör P á l . ) 

Uo. 1895. X V I I I . évf. 27 . sz. 
Uo. 1896. X I X . évf. 10. sz. 
Zombor és vidéke 1895. X I V . évf. 34 . sz. 

" Uo. 1895. X I V . évf. 34 . sz. (Medveczky Zsigmond elnöki megnyitója.) 
" Bácska 1896. X I X . évf. 8 . sz. 
" Zombor és vidéke 1894. X I I I . évf. 47 . sz. 

Uo. 1894. X I I I . évf. 57 . sz. 
Bácska 1894. X V I I . évf. 5 5 . sz. 

" Uo. 1894. X V I I . évf. 76 . sz. 
Zombor és vidéke 1894. X I I I . évf. 107. sz. 

••Uo. 1894. X I I I . évf. 133. sz. 
Uo. 1894. X I I I . évf. 154. sz. 

= Uo. 1894. X I I I . évf. 182. sz. 
" Uo. 1895. X r v . évf. 16 . sz. 
" Uo 1895. X I V . évf. 2 1 . sz.; Bácska 1895. X V I I I . évf. 17. sz. 
" Uo. 1895. X I V . évf. 4 1 . sz. 
» Uo. 1895. X I V . évf. 4 8 . sz.; Bácska 1895. X V I I I . évf. 39 . sz. 
" Uo. 1895. X I V . évf. 6 3 . sz. 

Uo. 1895. X I V . évf. 9 6 . sz.; Bácska 1895. X V I I I . évf. 87. sz. 
» Uo. 1895. X I V . évf. 108. sz. 
'• Bácska 1896. X I X . évf. 3 0 . , 32 . , 4 9 . sz. 
" Uo. 1896. X I X . évf. 87 . sz. 

Zombor és vidéke 1896. X V . évf. 92 . sz. 
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Varga István 

T H O M A S M A N N R E C E P C I Ó K 
A V A J D A S Á G I M A G Y A R 
F O L Y Ó I R A T O K B A N 
( 1 9 4 5 — 1 9 6 8 ) 

Szinte megoldhatatlan feladat előtt állna az az irodalomtörténész, aki 
Thomas Mann világirodalmi hatását igyekezne akárcsak körvonalaiban is fel
vázolni. A Th. Mann-recepció már a nagy író élete folyamán is rendkivül 
gazdag volt, halála után pedig még nagyobb méreteket öltött. Műveit igen sok 
nyelvre lefordították, s azokat sok ország tudósa tanulmányozza. Német nyelv
területen 1963-ig összesen 90 doktori értekezés tárgya volt Th. Mann művé
szete, de ilyen munka jelent meg róla már Japánban és a Délafrikai Unióban 
is, evvel mintegy igazolva hatásának földrajzi méreteit. A tudományos munká
kon kívül természetesen számtalan újságcikk foglalkozott irodalmi alkotásaival, 
így pl. az NDK-ban az 1945 és 1960 között 1120 cikket közöltek Th. 
Mannról. 1 

E munka célja nem Th. Mann munkásságának értékelése és hatásának ma
gyarázata (ez olyan feladat, amellyel a szerző szerény képességei és ismeretei 
nem birkózhatnak meg), hanem Th. Mann művészete rendkívüli erejű kisugár
zásának felmérése a vajdasági magyarság irodalmi és művészeti életében. A 
tárgyalásra kerülő periódus ( 1 9 4 5 — 1 9 6 8 ) folyamán Magyarországon Thomas 
Mann igen sok műve jelent meg, s több munka foglalkozik Th. Mann munkás
ságával. 2 A vajdasági magyarság Thomas Mann-képe azonban különbözik a 
magyarországitól, mivel az itteni magyarság társadalmi helyzete, a táptalaj, 
melyre Th. Mann művészete került, sok szempontból különbözött a Magyar
országon élő magyarság helyzetétől. Tehát annak ellenére, hogy a Th. Mann 
művészetéből áradó fény szinte egyforma erővel sugárzott északi szomszé
dainkra és ránk is, a kiváltott reakciók mégis különböznek egymástól. 

Hogy vajdasági magyar Th. Mann-recepcióról beszélhetünk, azt két körül
ménynek köszönhetjük: a jugoszláviai és a magyarországi könyvkiadás Th. 
Mann-kiadványainak és a vajdasági magyarság néhány haladó kritikusának, 
akik a provinciális kötelékeket lerázva magukról éberen figyelték az európai 
és világirodalmat. A z ötvenes évek derekán mind a jugoszláviai szerbhorvát 
nyelvű, mind a magyarországi könyvkiadás számos Th. Mann-művet jelente
tett meg és ezzel mintegy megadta az anyagi feltételeket a Th. Mann-recep-
cióhoz. Párhuzamosan e kiadványokkal kialakulóban volt egy fejlődő iroda-
lomkritikus-réteg is, amely érdeklődéssel fordult az európai szellemi élet nagy
ságai felé. E két szerencsés körülmény időbeli találkozása már 1955-ben három 
munkát eredményezett, amelyek jól igazolták a vajdasági magyarság fogékony
ságát a haladó eszmék iránt. 3 
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Már az első megjelent írásban, amely egy nem-germanista tollából szár
mazik, megnyilvánul az érdeklődés Th. Mann időszerű gondolatai iránt. Dési 
a Goethe-regényt két szemszögből vizsgálja: mint politikai regényt, s mint esz
tétikai alkotást. Különösen az első szempont kidolgozása sikeres: Dési jól meg
választott idézetekkel mutatta be, miben is rejlik Th. Mann e regényének po
litikai mondanivalója, illetve időszerűsége. Nem szabad megfeledkezni a cikk 
szuggesztív stílusáról sem, amely mintegy rábírja a korabeli olvasót a mű olva
sására. Igaz, hogy Dési az ismertetőben csak igen felületesen érinti Th. Mann 
és Goethe viszonyát; adatokat közöl, de nem közli az adatok forrását. Maga 
az elemzés is hiányos, mert nem tartalmaz adatokat Th. Mann világnézeti 
fejlődéséről stb., de ettől eltekintve munkája híven tükrözi érdeklődését Th. 
Mann politikai magatartása iránt, és végeredményben sikerül világosan kimu
tatnia a regény legfontosabb és lényegbeli mondanivalóját. Bár a cikk végén 
nincs irodalom-áttekintés, erősen érezhető rajta Lukács György hatása. 

Bori első írása az éter hullámain szólt a vajdasági magyar olvasókhoz, 
csak később jelent meg írott formában. „A megcsalt"-ról megjelent rövidke írás 
elmarasztalóan szól Th. Mann e művéről. A kritikus félreállással vádolja Th. 
Mannt, már a Varázshegyet is az akadémikus visszavonultság megnyilvánulá
sának minősíti (pedig e mű korántsem szökés az élet elől) és hiányolja Th. Mann 
legújabb alkotásaiból a háború utáni valóság ábrázolását (rendkívül érdekes 
észrevétel). 4 Bori sajnos nem megy tovább e bíráló megjegyzések felvonultatá
sánál, s elemzésbe sem bocsátkozik. Munkája inkább csak valamilyen olvas
mány-reflexió. Bori reményét fejezi ki, hogy Th. Mann visszatér az élethez. 
Kár, hogy a szerző nem bocsátkozott tételeinek alaposabb és mélyebb kifejté
sébe, de következő munkája, amely közvetlenül Th. Mann halála után jelent 
meg, már igen tárgyilagos elemzőképességről és elmélyülésről tanúskodik. Ez 
a munkája minden kétséget kizáróan nagy mértékben hozzájárult Th. Mann 
művészetének megismeréséhez a vajdasági magyarság körében. Azt is megálla
píthatjuk, hogy mind tartalmilag, mind terjedelmileg ez az eredeti közlemény 
a vajdasági Th. Mann-recepció legértékesebb megnyilvánulása, és jelentős hoz
zájárulás Th. Mann regényének elemzéséhez. Bori szerint a Doktor Faustus egy 
kor regénye: „tárgya és minden vizsgálódásának gyújtópontja a német fasiz
mus". 5 E z a tulajdonképpeni célja és magva Bori elemzésének. Úgy véli, hogy 
e Th. Mann-regény a kritikai realizmus csúcsfoka, a regény „tanulmánya a 
Hitler-előtti Németország szellemének".6 Bori részletesen elemzi a regényt, idő
rendben követve a hős fejlődését. A z idézett regényrészletek kitűnően illuszt
rálják a fasiszta eszmék betörését Adrian Leverkühn zenéjébe. Igaz, a főhős 
elidegenedési folyamatát Bori nem világítja és indokolja meg kellően, hiány
zik az „ördög" személyének konkretizálása, de helyesen jegyzi meg, hogy Th. 
Mann e regényében a társadalom bírálójává válik, mivel a fasizmus térhódí
tását nemcsak Leverkühn szuggesztív muzsikájában ábrázolja, hanem a kora
beli német társadalomban is. Bori megállapítása, hogy „És e három motívumot 
(az író, a műve és a kor — a szerző megjegyzése) egybefoglalva, az író ké
szítette művészi keretben válik e mű korunk egyik jellemző szakaszáról adott 
művészi és emberi dokumentummá" 7 — teljesen helytálló. Bori alapos és tu
dományos igényű tanulmánya a lényegre kétségtelenül rátapint, bár ő maga is 
kijelenti, hogy a munkájában csak néhány nézőpontot érvényesített. Elemzése 
sokban hozzájárult a regény megértéséhez, tanulmánya olyan munka, amely 
bármelyik külföldi germanista folyóiratban is közölhető lenne. Hiányossága, 

80 



hogy nem közöl forrásmunkákat, nem jelöli az utat, amelyen az eredmények
hez eljutott (itt is, akárcsak Dési esetében, némileg érezhető Lukács Györg> 
hatása, illetve szemléleti módja). Ettől eltekintve Bori tanulmánya időtálló írás, 
amely híven tükrözi szerzőjének alapos ismereteit Th. Mannról. 

Újabb Th. Mann-művek kiadása újabb lökést ad a vajdasági Th. Mann-
recepciónak. 8 A soronkövetkező ismertető szerzője néhány soros reflexióban 
vall Th. Mann művészetéről. A „Lotte Weimarban" c. művében Goethe alak
jának páratlan ábrázolását és a manni irónia teljes kivirágzását, a novellák 
esetében pedig a századforduló polgári világának ábrázolását tartja Burány a 
legértékesebbnek. A „Kiválasztott"-ban modern mondanivalót sejt a (szerinte) 
antik hagyományból eredő mesében (a mű egyébként középkori mondára épül). 
Th. Mannt e regény ürügyén Kafkával hasonlítja össze, de ez minden alapot 
nélkülöz. Felix Krull történetéről helyesen jegyzi meg, hogy a szélhámos val
lomása illetve alakja az írónak csupán álarcul szolgál, hogy megbírálja a pol
gári világ fonákságait. E rövidke írásnak nincs tudományos értéke, a szerző 
nem bocsátkozik mélyebb elemzésbe. Buránynak ez nem is volt célja, írásának 
egyedüli értéke az, hogy felkeltette a korabeli vajdasági magyar olvasók érdek
lődését Th. Mann művei iránt. 

Szélesebb körű érdeklődést váltottak ki a vajdasági magyar kritikusok 
körében a Thomas Mann leveleit tartalmazó kötetek." Korai leveleivel Bori 
foglalkozott, ki úgy látszik, mindig érdeklődéssel tanulmányozta Th. Mann 
művészetét. E z az írása nem olyan alapos és mélyreható, mint a Doktor 
Faustus-ról írt tanulmánya, inkább egy kritikus reflexióit tartalmazza. Véle
ménye szerint Th. Mann írói világa zárt rendszert alkot, és ebbe levelei sem 
nyújtanak bepilantást. Főleg azokra a levelekre tér ki, amelyeket Th. Mann 
saját műveiről és művészetéről írt, az egyéb vonatkozású levelekről, bár van 
belőlük bőven, említést sem tesz. Bori „műhelytitkok" után igyekszik kutatni 
Th. Mann leveleinek olvasásakor, de kevés sikerrel. E cikkében erősen érezhető 
a kellő tárgyi ismeretek hiánya, az írás inkább egy olvasónapló részletének 
tűnik. 

Bár erről konkrét adatunk nincs, de cikkének hangvételéből és egyes gon
dolataiból ítélve Gion írását szintén a korai levélgyűjtemény olvasásának él
ménye váltotta ki, noha a szerző szélesebb skálán igyekszik Th. Mann művé
szetéről szólni. Gion szerint bizonyos összefüggés van Th. Mann elméleti 
nyilatkozatai és művei között, majd tovább lépve arról beszél, hogy levelei és 
cikkei segítségével magyarázni lehetne a választott alkotási módot Th. Mann 
műveiben, azaz az említett cikkek és levelek magyarázatul szolgálhatnak írói 
fejlődéséhez. Gion szerint Th. Mann alkotásmódját döntően befolyásolja az író 
kishitűsége és kételkedése saját műveiben. Szerinte Th. Mann belátta, hogy a 
modern alkotók csak a régi mestereket másolják. „A humor nála védőpajzsul 
is szolgált elsősorban saját kételyei és vádjai ellen" 1 0 — e mondat Gion cikké
nek magva. E z után Gion röviden összehasonlítja Thomas Mann és J . Joyce-t 
(az összehasonlítás igazoltságát Egri későbbi könyve bizonyította), majd ismét 
a félelem motívumát emeli ki és megjegyzi, hogy Th. Mann-nál a humor a fé
lelem eredménye, akárcsak a többszólamú érzelmi hangsúlya irónia. Th. Mann 
három legfontosabb regényéről szólva Gion úgy véli, hogy azok nem a regény
írói hagyomány ellenpólusai, hanem annak rafinált és lassú aprólékossággal 
megszabott továbbfejlesztése. E z a megállapítás hasonló Bori megjegyzéséhez a 
kritikai realizmus csúcsfokának eléréséről. Gion írása erősen elmélkedő kritikai 
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hajlamra mutat, amely sajnos nem épül elegendő tárgyi ismeretre. Ezzel ma
gyarázható, hogy Gion elég önkényesen magyarázza Th. Mann írói magatartá
sának alapindítékát, és egy motívumra (a félelem érzésére) szűkíti le az indító
okok sokaságát. E z a redukálás nem igazolt, mivel Th. Mann írói munkássága 
és annak indítóokai rendkívül összetettek, s egy-egy művének megszületésekor 
igen sok tényező játszott közre. Ezek közül egyet kiragadni és abszolutizálni, 
mint ahogyan azt Gion teszi, helytelen. Ettől eltekintve, Gion írására a merész 
igazságkeresés, a lényeg megközelítésének a szándéka jellemző, de a fiatalos 
lendület magában rejti az egyoldalúság veszélyét is, amit épp ez az írása bi
zonyít. Gion cikke szinte egyedülálló a vajdasági magyar Th. Mann-recepció-
ban, mivel merészen átfogó képet szándékozik nyújtani Th. Mann-ról. 

A magyarországi Th. Mann-recepcióról Varga ír két cikkében. 1 2 Ezek az 
írások azt bizonyítják, hogy a vajdasági magyar kritika érdeklődéssel figyeli 
más nemzetek Th. Mann-nal kapcsolatos tanulmányait és egyéb kiadványait. 
Erről beszélnek Varga szerbhorvát nyelven megjelent ismertetői is. 1 3 

Összegezve a fenti eredményeket, a következőket állapíthatjuk meg: 
A tárgyalt időszakban folyamatos és tervszerű, tudományosan megalapo

zott Th. Mann-kutatás nem volt a vajdasági magyar kritikában. Th. Mann-
recepció, mint olyan, mégis létezett. Az ötvenes évek derekán kialakuló új 
kritikus hullám volt az, amely érdeklődni kezdett Th. Mann művei iránt, el
fogadta és igyekezett azokat az aktualitás jegyében megvizsgálni. Noha a 
közölt ismertetők, mint már említettem, legtöbb esetben nem közelednek Th. 
Mann műveihez tudományos módszerességgel, és nagyon is érezhető rajtuk a 
tárgyi ismeretek hiánya, mégis szinte mindegyikben van egy fonál, amely a 
tárgyalt Th. Mann-mű lényege felé irányul. A legtöbb vajdasági magyar kri
tikus rátapint a lényegre egy-egy mű ismertetésében, és ez teremti meg a kap
csolatot Th. Mann haladó eszméi és a vajdasági magyar kritikusok között. 
Ezek a szerény kritikusok a maguk módján sokban hozzájárultak Th. Mann 
műveinek vajdasági terjesztéséhez, mivel lényegesen kitágították az olvasók is
mereteit a nagy német író műveiről. Az utóbbi időben más országok Th. Mann-
recepciója is tárgyalásra került, ami igazolja a vajdasági magyar Th. Mann-
recepció érdeklődésének viszonylagos bővülését. A jövőben kettős feladat előtt 
áll a vajdasági Th. Mann-kritika: tudományosan kell felértékelni Th. Mann 
művészetét és kivizsgálni a Th. Mann-recepció egy másik összetevőjét. E z Th. 
Mann a mai élő vajdasági magyar írókra gyakorolt hatásának kimutatása és 
értelmezése. 

J E G Y Z E T E K 

1 Harry Matter: Verzeichnis der ín der DDR seit 1945 erschienenen Literatur über Thomas Mann. 
Megjelent: Betrachtungen und Überblicke — Zum Werk Thomas Manns, Aufbau Verlag Berlin und Wei
mar, 1966. , 532 . oldal. 

* A következő kiadványok a legfontosabbak: 
Sós E.—Vámos M.: Thomas es Heinrich Mann. Gondolat, Budapest i960. ; Samuel Szemere. 

Kunst und Humanität. Akadémiai kiadó, Budapest 1966.; Egri Péter; James Joyce és Thomas Mann. 
Akadémiai kiadó, Budapest 1967.; Győri judit: Thomas Mann Magyarországon. Akadémiai kiadó, Buda
pest 1968. , Pók Lajos: Thomas Mann világa. Európa kiadó, Budapest 1969. 

• E három munka: Dési Abel: Lotte Weimarban. H í d 1955. X I X . évf. 3. sz. 636 . I.; Bori Imre: 
Thomas Mann: „ A megcsalt". H í d 1955. X I X . évf. 4 . sz. 679 . 1.; Bori Imre: Thomas Mann: „Doktor 
Faustus". H í d 1955. X I X . évf. 7—8. sz. 827. 1. 

4 G. Wenzel időszerű értelmezést igyekszik kölcsönözni e műnek tanulmányiban, amely „Be
merkungen zu Thomas Manns Erzählung Die Betrogene" címmel jelent meg a „Vollendung und Grösse" 
című tanulmánykötetben (Halle, Verlag Sprache und Literatur, 1962. , 2 7 5 . o ldal) . 
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• Idézetek Bori Imre fenti cikkéből. 
' Uo. 
' Uo. 
• Burány Nándor: Thomas Mann négy könyve. H í d 1959. X X I I I . évf. 6 . sz. 540 . 1. 
* Ezzel kapcsolatban három cikk jelent meg: 
Bori Imre: Az életmű margóján (Th. Mann: Levelek) . H í d 1966. X X X . évf. 1. sz. 14B. 1.; Varga 

István: Egy dokumentumgyűjteményről. Üj Symposion, 1968. 42. sz. 14 . old.; Cion Nándor: Félelemből 
származó humor. Uj Symposion 1966. 16. sz. 9. old. 

1 0 Idézet Gion Nándor fenti cikkéből. 
1 1 Egri Péter már említett könyvére gondolok. 
u Varga István: Thomas Mann a pszichológus szemszögéből. Oj Symposion 1968 . 3 5 . sz. 26 . old.; 

Varga István: Thomas Mann és a magyarok. H í d 1968. X X X I I . évf. 12. sz. 1319. 1. 
" Varga Stevan: Nove knjige o T. Mami. Filolaški pregled, 1967. V . 1—4. 157.; Stevan Varga: 

Paul Schcrre und Hans Wysling: Qucllcnkritischc Studien zum Werk Thomas Manns. Filološki pregled, 
1968. VI , 3 — 4 . 143. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

DIE THOMAS MANN-REZEPTION IN UNGARISCHEN ZEITSCHRIFTEN 
IN VOJVODINA (1945—1968) 

Seit Mitte der fünfziger Jahre besteht eine Thomas Mann-Rezeption in den unga
rischen Zeitschriften in Vojvodina. Es handelt sich um eine Welle junger Kritiker, die 
sich mit grossem Interesse mit Thomas Manns Werk befassten. In dem untersuchten 
Zeitraum wurden insgesamt 9 Rezensionen über verschiedene Werke von Thomas Mann 
veröffentlicht. Der Verfasser dieser Arbeit stellte fest, dass man in diesen Besprechungen 
einen Mangel an Sachkenntnissen sowie wissenschaftlicher Methodologie beobachten 
kann, doch wiesen die Rezensenten auf die wichtigsten und für die Gegenwart be
deutsamsten Gedanken Thomas Mann hin. Auf diese Weise gelang es ihnen die Ideen 
von Thomas Mann den ungarischen Lesern in Vojvodina nehezubringen. Des Verfassers 
Meinung nach stellt die Wirkung Thomas Manns auf die neuere Generation der Schrifts
teller ein Sonderproblem dar, das man noch untersuchen sollte. 
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D O K U M E N T U M 





Penavin Olga 

N Y O M O Z Á S A S Á M Á N I Z M U S 
U T Á N 

(Népi beszélgetések táltosokról, 
bűbájosokról, cserélt, váltott 
gyerekekről, ólomöntésről, 
gyógyításról Padén.) 

Kik a táltosok? 

Foggal születött no, aszt tátosnak neveszték. Dehát az mindöntudó vót. 
Az szelemökke beszét, az embernek a sorsát möktutta jósóni, hát van máma 
is, most Novi Knezsevácon van. Mink fébolonnak montuk, de vannak, akik 
vándorónak messze fődrű oda, hogy beszéjenek vele, csak lássák. Mer a poli-
tikárú jósol, az időjárásra jósol, az emberi életrű jósol, termésrű, mindénrű, 
étyszóval mindent tud, régebben ist aszt beszéték, hogy aki foggá született, az 
tátos és az mindentudó. 

Má kihallgatták, aszongya nem gyütt még el az ideje. Huszonötéves ko
rába akkó befogják és fölűvizsgáton körösztűmégy, és akkó gyün el az ideje, 
mikó teljes telibe prófétál. 

Mik az ismertetőjeleik? 

Közelebrű nem ismerőm, mer kiskorába láttam csak, akkó közönségös gye-
rök vó, de már az édesannya akkó aszonta, hogy foggal születött, de nem 
láttuk a fogát, csak az annya szava után. A régi öregök asz beszéték, aki 
foggal születik, az istentű való,isteni dolog. Aszt nem hoszták össze a babona
ságokkal. 

Hallottak már arról, hogy egy gyermeket kicseréltek? 

H á t ojan öt-hat éves kislány lőhettem, akkó is divadba vót, hogy össze
mentek beszégetni az időssek. H á t én fél fülle hallgattam, mer úty fétem a 
sarogba, hogy a hideg rázott, mikó beszéték, hogy eggy aszonynak született 
eggy kisgyereke. Persze, aki nem kötötte át az ágyat a férfinek a gatyamadzag-
jáva, vagy az ajtót nem kötötték le, akkó ott menthetetlenül a gyereket kicse-
réték. N o ennek az asszonnak is kicseréték a gyerekit, mer ehanyagóták az 
átkötést. H á t a gyerök fejletlen vót, nem nyőt, láccott rajta, hogy nem töké-
letös. H á t sirdogát az annya fölötte, hogy mitévő lögyön. H á t a faluba vót 
egy jós öregasszony, emönt. 

— Hallod, mi van evve a gyerökke? 
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— H á t nem tudom. Eszt kicseréték. Látom, hogy ez vátott gyerök. 
Hát rít az asszon, most mi csinájon, mi csinájon. 
— Idehalgas, szógám! Pűdzs be nagyon a kemöncét, de nagyon. Mikó 

nagyon befűtötted a kemöncét, tedd a sütőlapátra, ted be a kemöncébe! Ne 
féj, nem haggyák a gonoszok bejönni a kemöncébe! 

H á t úgy is csinát az asszony. Befűtött, odatötte a sütőlapátra a gyerököt, 
no maj töszi be a kemöncébe. Eccé csak nagy zörgés-zúgás hallaccott, valaki 
csak főkapta a gyerököt, a másikat mög ledopta. Keze, lába kitörve. Aszonta, 
hogy fűdzs be a tietek, de a mijenkét né. Azok láthatatlanok vótak, akik ki
cseréték. 

Mondták-e, hogy a táltosoknak van bizonyos területük, 
ahol uralkodnak? 

Högyön mongyák, hoty talán van. 

Szoktak-e viaskodni? 

Veszekönni. Igen. Aszt mindig hallottam, hogy veszekszenek. Naty szél, 
nagy zivatar van akkor, amikor veszekszenek. Egyiknek nagyobb a tudománya. 
Gyűlöletössek egymásnak. A gyöngét csak leverik. 

Hallottak-e arról, hogy az ember halála után hazajár? 

Két juhász vitatkozott, hogy az egyik látta ezt a halottat itt valahun a 
temetőbe, hogy járkát mindig. N o majd a másik monta, hogy hát én láttam, 
de az nem lehet igaz, az nem létezik. 

— Gyere ki estére tizeneggy órakó, maj mekfigyejük, egy nagy hosszú 
papruhába jár. 

A két ember léfekütt a temetőárogba, a kutyájaik ott vótak. Eccé csak 
tényleg ment ojan magos pap és még vele ment valaki. A két ember látta, 
annyira mégvótak ijedve, a kutyák ekeszték fogni, mind összevissza piszkóták 
a kutyák magukat. Az embörök is nagyon mögijettek. Akkó egy jó időre etün-
tek. Akkó ehitte az eggyik ember a másiknak, hogy tényleg így éjjel jár. Űty 
szokták mondani, hazajáró lelök. 

Hallottak-e olyanokról, akik beszéltek a halottakkal? 

Vót régebben az én anyám korába egy lány, aki ojan szentnek tartotta 
magát, hogy az beszét a halottakkal. A Bóka Maris. N o hát arrú az én anyó
som sokat tunna beszéni. Aki a halottyával akart beszéni, emöntek ahhoz a 
Bóka Marishoz és az látta a halottakat is, mög a Szűz Máriát is, mög látta 
Jézus Krisztust is, mög az istent is, az közvetítötte a nép koszt vagy a halott 
kívánságát, vagy a nép kívánságát. Űttyhogy ojan szenvedésök koszt ment ki 
a világban, szenté vót avatva a faluban. 
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Semmi jele nem vót, valamit éccé álmodott. Még a Búbos Roza néni, aki 
Padén vót égyedű bűbájos boszorkány és kártyavető asszon, az is aszonta, 
hogy kezet fogott egy másik bűbájos asszonnyá és átkapta a tudományt, de ez 
még nem tűnt ki Padén, hogy kinek atta át. 

Mondok egy történetet: 

Az öreg Borbé Pétör bácsijéknak ellődött a tehenük. N o majd lestek, vár
ták, hogy maj bisztosan mögellik. H á t közbe a Pétör bácsi leste, hogy maj 
ellődik a tehén, az öreg Kajláné eváltódzott macskájé. Szopta a tehénnek a 
tőgyit. Közbe ahogy a Pétör bácsi möglátta, nagyon összeverte, útyhogy any-
nyira mögverte, hogy tiszta sebbé verte az egész testyit. Másnap a szomszéd
asszonyát, Tót Ilka nénit elkűtte, hogy mönnyön, nézze mög az Agnist, be-
teg-é. H á t mikó emönt az Agilist mögnézni, tiszta kékre, feketére vót verve, 
két fogát is kivert neki. Fekütt, nyögött, hogy jaj, de beteg. H a t ez látya hogy 
valami történt vélek. Ojan fekete vót mindenütt, mind a kik posztó. 

Mit meséltek, hogyan néznek ki, milyenek a bűbájosok? 

E vótak változva. Vót, amejjik kecskének vót változva, valamellik macs
kának vót eváltozva vagy kutyának. Én mindig asz hallottam a Kerepesi Jani 
bácsitul, hogy améllik ijen bűbájossággal bir, annak talán valahun a padlásán 
vót ety kis piros ászló kitéve. H á t űk látták, akik ijenök vótak. 

Mit tudnak a táltosok, bűbájosok? 

Rontani. Még orvos nem vót a faluban, mindénhő értöttek. S amejjik meg
rontotta, az nem tutta hejre hozni. 

Példájú neköm van éty testvéröm lent Kosztolacon, mikor az fijatalasszony 
vót, hát mögrontotta itt é'ggy lány. Odamönt gyógyítani. Az egész szöme vérbe 
vót mög a füle ojan sebős vót végig, hogy aszt a két úját még máma se nem is 
biri. Átmönt Mohojra ijen bíbájos öregembörhöz, az csinát házi orvosságokat. 

Ojan jó suttyógyerek vótam no, oszt itt aluttam a konyhába. Az ablak 
becsukva, az ajtó becsukva. Anyám mög apám bent aluttak a szobába. A két 
ajtó becsukva, mindön becsukva, fönt van a macska a mejjemön. E z énrajtam 
történt. Akkor oszt aszt mondom az apámnak, hogy én már nem merők kint 
alunni. Mindön éccaka gyün. Tizenkét óra, fél eggy nem hogy fölugrik az 
ágyra mind macska, hanem kapaszkodik a dunnába, párnába. Akkó kesztem 
féni. N o é'ccő úgy ehatárosztam magamba, az anyád ideodáját, majd adok én 
téneköd. A kést a kezembe vöttem, ha főmászik a hasamra, belevágom a kést. 
Mikó főgyütt a hasamra, nem érösztem a karom. E vót zsibbadda. Le birták 
vóna vágni. Akkó kikötöttem, hogy én nem alszok kint. — H á t mijén legény 
vagy, az öreg lekapott. Fész kint aluszni magad, mög ez mög az. Az öreg 
kihúzódott. Eccő főkel az öreg, gyúccsa a lámpát, az annya kutya úristenit, 
aszongya, má lehúszta rúlam a dunnát. N o kej fő, itt a macska! Addig ere, 
addig ara, a két öreg keresik a macskát, séhun nem tanáják. Akkó én vissza-
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küzdöm magamat, no álmodok, hogy hát mögnősűtem, vőlegíny vagyok. A 
templom ajtóba érünk, mönnyünk eskünni. Fölébrettem. Ülök az ágyon, spe
kulálok, hogy most mit is álmottam. Furcsa vót, visszateccő. Topintottam az 
újamon a karikagyűrűt. H á t nézem a gyűrűt, karikagyűrűm van. Ülök az 
ágyon, lehúzom a gyűrűt. Elejtettem. Koppan, direkt hallom, hogy koppan a 
fődön. A sütédbe tapogatok, rátaposok, möktanálom, de sehun sé nincs. Röggé, 
mikó főkelök, mondom: ) r Anya, ha söpröget, talál éty karikagyűrűt, osztan 
tögye e." A z öregasszon söprögetött, bizon még máji napig se nem tanáta. De 
én naprú napra fogyok. Nem bírtam se enni, sé inni. Amikó együtt az este, 
le kő fekünni, röszketem. Odagyütt egy német asszony, Léncsi néninek hittak. 
Mondom a Léncsi néninek — az öregasszony nagyon tutta a kártyát hánni. 
— Léncsi néni, hánnya mög neköm a kártyát! — Mirű Pistikám? — H á t mim-
dönrű. Odaűtem az öregasszon mellé, kivötte a kötőzsebibű a kártyát, mingyá 
ott a palláson, mer a palláson dógosztam. — Te az anyád istenit, te mög 
vagy rontva. — Én nem tudom. Néz az öregasszony a szömem közé. — N o 
de nem baj. Maj mögnézzük, mi csinájunk. Az öregasszon addig forgatta a 
kártyát ottan, hókusz, pukusz, mömonta, mi csinájak. Aggyam oda űneki aszt, 
ami éneköm beköllött szőrözni. Akkó én asztat evittem az öregasszonhó, akkó 
visszaatta, asz monta, a lekközelebbi határ szenmiklósi mög padéji határ itt 
van. Féltizenkettőkó indújak e biciglive vagy gyalog, mönnyek ki ott a ha
tárra, kaparjak éty kis lukat oszt, ha mássá nem, bicskává, oda temessem-e, 
csak sijessek haza. És akkó — de égy rész nálam maratt, — vasárnap délután 
ajak a Nagyuccára, tögyem a zsebbe a kezem, oszt csak asztat fogjam, de né 
szójak senkinek. Muszáj annak a nőnek jönni. Direkt úgy is vót. Odajött a 
nő, köszönt, szerbusz, én nem szótam. Mökkérdöszte, hogy vagyok. Akkó égy 
este kiszorítottam a nőt. Kótyagos fejje, emarkótam a nyakát, de az anyád 
ideodáját, bevertem órát, száját. Fijatalabb vót, mind én. H á t űtet is valami 
bíbájosasszon fölokosította. 

Mög arra tanították ezök a búbájos asszonyok, ha valamejjik Ián nem 
táncol a kocsmába, nem kérik fő, akkó, mikó mökhúzik délbe a harangot, 
gyorsan szalaggyon föl a toronyba, vágjon égy .darab kötelet, osz mikó együtt 
vannak a fijúvá, fogja a dérékát vele. Attú fogvást mindig táncol. 

Hova járnak a bűbájosok? 

Alú valami dombok vannak a határba, oda mongyák, hogy oda kijárnak. 
Söprűn repülnek. 

Ismeri-e a Gólya-gólya gilice kezdetű versikét? 

H á t ilyenvalamit eszt jáccotruk, de má nem tudom. Lehet, hogy nem tun-
nám végig. 

Gója gója gilice, 
Mit viszöl a szádba? 
Szőr, szál, szalmaszál 
Fészöknek. 
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Hallott-e valamit ólomöntéeról? 

H a valaki beteg? H a megijed, ólmot öntenek a feje fölé, de pont esse 
tudom, hogy hogy csináják. 

Az én kislányom mög vót vérre szömme. Mongyák az asszonyok ugy-e, 
hogy ólmot öncsünk a feje fölött kanálba. Az az alag gyün ki, akitű mögijett 
a kislány. Direkt úgy is vót. Én tartottam az ajtóná, a kutya e vót engedve, 
ez a nagy farkaskutya e. A kutya möglátott engöm az üvegön körösztü, 
mingyá fölugrott az üvegre. A kislánt észrevöttem, hogy mögijett. Akkor efor-
dútam. Egész éccaka nem alutt. Próbájuk! Csinájuk mög, hátha kigyün. Nem 
tökéletös alak az, ami kigyün, de az embör birja hasonlítani hozzá. 

Mög eccé a póktú. Hogy keverödött a pók? 
Mászott így a szömin körösztű. Akkó is főket oszt odakapott. E r y csöpp 

ólom, az bisztos vót tizenöt húsz, mind a rák. Rostát nem hasznátak, csak 
fekütt a kicsi az ágyba, egy bögrébe töttünk hideg vizet, akkó aszt a meleg 
ólmot a feje fölött bele. 

Hogy öntik az ólmot? 

A z ólmot oszt beletöszik éggy övőkanálba és rátartik tűzre és az fölolvad, 
s akkor ahogy fölolvad, egész hirtelen hideg vízbe kő tenni, a tányérba ott a 
vízbe és az sercent és mégmutati akkó mán, hoty hát mitül ijett meg az a 
kicsi. 

Hogyan gyógyítanak? 

A Klárika ojan beteges vót. Akkó csinátam én eszt is, aszt is. N a éccer 
asz mongya az egyik, hogy mikor fárattan hazamegyek, akkó ne nézzem 
meg a kicsit a bőcsőbe, hanem egyenest mennyek az ódal ablakhoz és vögyem 
lé és tárcsám rá és akkó szójak neki nevirül. Kopoktassam meg az üveg-abla
kot és mikó rámnéz, akkor bisztossan, hogy elhaggya az a frász vagy a be
tegség. H á t én észtet mékcsinátam. 

• • * 
Vót énnekem egy nagynéném és annak a lánya nagyon szép nagylány vót 

s járt hozzá étty fijú és annyira ellenészték a szülei, hogy nem tuttak máskéb 
mit csinájanak vele, hogy emaraggyanak, úgy gondóták, hogy mögmérgezik, 
vagy mögrontyák és mökhal. No majd a lánynak éccör tettek a küszöbre egy 
barátfülit. 

A Ián korán kiment az uccát söpreni, söpri az uccát, ott égy barátfüle. 
Persze az már tészta, föltette a fal tetejire, hogy ne söpörje és ne lépjenek rá. 
Majd mikor a lány észtet mökcsináta, tíz óra tájba nagyon rosszú lőtt. Mi 
csinájanak vele, orvoshoz futottak, ide-oda, az asszonyokhoz, hát etanáták, 
hogy mög van rontva. N o elmentek égy másik faluba, hittak égy asszonyt. Az 
asszony asz monta, nem möty ki, hanem vigyenek neki fél méter sifonyt, vi
gyenek neki a kúttyugbúl vizet és a lánynak éty szennyes zsepkendőjit vagy 
alsóneműjit. N o mikor eszt mökcsináták, asz monta az asszony, hogy majd ő 
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kimegy. De mikor eszt csináják, abba az időbe mögjelénik náluk az, aki még
rontotta a lányt. Tényleg odamönt a legénynek a testvérnénnye. Vasárnapi 
nap vót, ebédőni akartak éppen, de nem ebédő a nő, szégyönközve emönt. 
Pedig asz monta, hogy akkor verjék mög, ha odamégy. Amikor emönt jelön-
teni az asszonynak, a lány mintha éty kicsit jobban vóna, de mégis csak 
mennyén ki. Asz monta az asszony, hogy majd ő kimegy, csak lögyenek, de 
mind ott lögyenek és várják, majd ő jön féltizenkettőkó. Má féltizenkettőkó 
ojan álmossak vótak, hogy mind elalutt. Az asszony közte vót, de nem látta 
senki, csak a beteg. A betegnek adott vizet, jobban is lött, az asszony eltávo
zott. Asztán mingyá fölébrett az egísz. Nincs az asszony. A lány lázas, azé 
mongya, hogy vót. N o másnap emöntek hozzá, akkó monta az asszony, hogy 
vót ő. Mind möktutta mondani hányan vótak és mijén ruhába vótak ott náluk. 
S asztán a Ián jobban lött, férhöz is mönt. 

Elmondták: 
Barát János, 50 éves, Padé, 
Barát Jánosné, 49 éves, Padé, 
Kalmár Iscvánné, 32 éves, Padé. 

A felvételt készttette: 
Penavin Olga és Matijcvics Lajos. 

Nyomdatechnikai okokból nem tud
tunk pontos hangjelölést adni. 
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Paksa Katalin 

KÁLMÁNY LAJOS NYOMÁN 
A BÁNÁTBAN 

1968 őszén közel három héten át népzenét gyűjtöttem néhány bánáti fa
luban. A Szeged-környéki tanyavilágban végzett munkám indított erre az 
útra, ahol a paraszti emlékezés már nem sokat őriz Kálmány Lajos alig 100 
éves népköltészeti gyűjtéséből. A mai szegediek dalkészlece nagyjából azonos 
az egész Alföldön elterjedt közismerttel. 

Elsősorban tehát a Kálmány Lajos által közölt régies dalszövegek, külö
nösen a balladák dallamát szerettem volna feljegyezni, megtalálni; illetőleg 
ezen keresztül a nemzetiségi magyarok hagyomány-őrző készségét vizsgálni. 
A Bánátba származott szegedi törzsökü parasztság nemzetiségi jellege nyil
vánvalóan speciális és nem hasonlítható pl. az erdélyi vagy felvidéki magyar
ságéhoz. Kitelepedésük csupán 200 éve történt és történelmi-földrajzi okok 
miatt kapcsolatuk szinte napjainkig természetes és szoros maradt szegedi ro
konaikkal. 

Első pillanatra semmiféle különbség nem ötlött szembe sem daltudásban, 
sem az előadásmód terén. Megközelítőleg ugyanazokat az újstílusú dalokat, 
műdalokat, 3 — 4 ereszkedő dallamot ismerik, amit a Dél-Alföldön is énekel
nek. Élő, közhasználatú dalkészletük valóban ez. A különbség csak kivételes, 
egyes jóemlékezetű énekesnél bukkan elő. Így sikerült néhány, ma már ritka
ság-számba menő balladát is lejegyeznem. Ezeket azonban már nem dalolják 
általánosan, csupán néhány család őrzi, a falu elfelejtette. 

A bemutatás a közismerttel, a klasszikus balladák két elterjedtebb darab
jával kezdődjék. A szégyenbe esett lány balladáját Vrbicán, Csókán, Crna Ba-
rán és Szajánban jegyeztem föl. Igen közeli változatok dallamban és szövegben 
egyaránt. Legföljebb a kihagyó emlékezet rövidíti. Sokféle névhez kötődik: 
Londonvár Idol, Londonvár lluska, Londorvári Idorka, Angodi Borbála; ille
tőleg Gyöngyvári úrfi, Kis Miklós királyfi. A giusto tempójú, „szó" végű dal
lam ritmizálása kétféle: a) szigorúan végigvonul a „titi tá" ritmusképlet, b) 
a sorkezdő ütemeket szinkópa teszi mozgalmasabbá. 
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P Г P 

1 / - dor- tóm, 

с̂ЛУ rác/ a 

Vedd rád 

2. Mi annak az oka, 
Hogy hátid az hosszabb? 
Szabó nem jól szabta, 
Varró nem jól varrta, 
Kis Miklós királynak 
Lett irányittatva. 

3. Hóhérok, hóhérok, 
Vigyétek lányomat, 
Vigyétek lányomat 
Az akasztójára! 

4. Várjatok egy órát, 
Vagy egy jél minutát, 
Vagy egy fél minutát, 
Vagy egy fél minutát. 

5. Kis fecském, kis fecském, 
Vidd el levelecském, 
Kis Miklós királynak 
Tedd az ablakába! 

Vrbica 
Rúzsa Miíria, 56 éves 
1968. X . 

/ - dar kém, 

m 

ru -hé • det, 

ru -ha - det, 

Leg-szeb- bik ru -hé - dat! 

7. Kis Miklós királyfi 
Mikor ezt meglátta, 

8. Kocsisom, kocsisom, 
Legjobbik kocsisom, 
Fogjál be hat lovat, 
Azt is a legjobbat! 

9. Hajts mind a szélvihar, 
Vagy mind a napsugár, 
Hogy élve találjam 
Londonvár Idorkát. 

10. Jó estét, jó estét, 
Ismeretlen anyám! 
Hol van az én rózsám, 
Londonvár Idorkám? 

6. Ha ébren találod; 
Tedd le az asztalra, 
Ha alva találod, 
Tedd le a párnára. 

11. Lent van a kiskertben 
Fehér rózsát szedni, 
Fehér rózsát szedni, 
Szivét vigasztalni. 



12. Nincsen ott, nincsen ott, 
Ismeretlen anyám. 
Hol van az én rózsám, 
Londonvár Idorkám? 
Bent van a szobába, 
Fekszik koporsóba. 

13. Kis Miklós királyfi 
Mikor ezt meglátja, 
Kardját kirántotta, 
Szivébe mártotta. 

14. Szivem a sziveddé, 
Lelkem a lelkedde, 
Tegyétek egy helyre, 
Nyugodjon békivel. 

A Halálra táncoltatott lány történetét Vrbicán nem a szokásosabb szegény 
legény és gazdag lány konfliktussal magyarázzák. Emberen túli hatalom titok
zatos büntetéséről beszélnek: 

„Az ördögök híták, hogy mönjön el a bálba. Mert azt mondta, 
hogy ű még az ördögöket is kitáncolja. Azt akkó az ördögök mög 
űtet kitáncolták. Mert kilenc ördög vót, akik táncótatták űtet" 

(Rúzsa Bál int ) . 

„Egy asszony azt mondta a lányának: má vünne el az ördög, 
annak is odannálak. Mer legény nem hítta el a bálba. Akkó aztán 
elgyütt érte az ördög. Kitáncótatra" 

(Karácsonyi I lona) . 

Vrbica 
Mihók Antal, 71 éves 
1968. X . 

Jó es - 1Ét 

ir Г I t-
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95 



2. Alszik már, fekszik a 
Paplanyos ágyába. 
Költse föl, költse föl, 
Jöjjön el a bálbal 

3. Húzza föl lábára 
Lagos orrú cipőjit, 
Kösse a nyakára 
Sárga selyöm kendőjitl 

4. Húzzátok cigányok 
Kivilágos reggelig, 
Míg a Sági biró Ián 
Vért nem izzadozik. 

5. Várjon csak egy kicsit, 
Hogy én itt kimehessek, 
Lagos orrú cipőmből 
A vért kiönthessem. 

6. Mind bolond az anya, 
Az az édesanya, 
Ki egyetlen lányát 
Elereszti a bálba 

7. Este elbocsájtja, 
Reggelig nem látja, 
Másnap reggel nyolc órakor 
Már halva találta. 

Körülményesebb, részletezőbb a ballada egyik szajáni változata. Dallama 
új, kupolás szerkezetű ( A B B V A ) . A nyilvánvalóan rövidnek érzett hat szótagos 
sorokat tizenkettőre vonja össze. 

Száján 
Bazsd Teréz, 71 éves 
1968. X . 

m m 

7. Jó es - féf, jó es - Ш, tss - ki bí - ró esz szan ! 

Hol van az egy la nya, la - Ián bi zon al szik ? 

*—»—P-

Al-szik már, al-szlk már ior-nyos nyo-szo lyá - ba, 

m -

le is van fa-kar va zöld se -/yen pap lan - na/. 

2. Költse fel, költse fel, küldje el а bálba, 
Kordován cipőjét húzza a lábára, 
Kordován cipőjét húzza a lábára, 
Zöld selyem ruháját vegye rá magára. 

3. Ha kérdi, ki volt itt, mondja: a babája. 
Mondja, hogy eljött, hogy menjen el a bálba. 
Jó estét kívánók kocsmárosné asszonyi 
Itt vagyok, az hol van, ki engem keresett. 
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4. Itt vagyok kedvesem, csak tessék leülni. 
Én majd a muzsikásoknak fogok parancsolni. 
Húzzátok cigányok estétül reggelig. 
Még Csáki biró lánya el nem aluszik. 

S. Álljunk meg, álljunk meg egy kicsit pihenni! 
Nem látod, hogy én már vért kezdek izzadni? 
Nem lehet, nem lehet, nem lehet megállni, 
Nekünk ezt végig kell ma este táncolni. 

6. Álljunk meg galambom egy kicsit pihenni, 
Kordován cipőmből a vért kiönteni. 
El vagyok fáradva, bágyadt minden szivem, 
Nem birom már tovább kedves szép kedvesem. 

7. Harangoznak délre, de nem délebédre, 
Csáki biró szép lányát viszik temetésre. 
Hat legény, hat leány kiséri a sírba, 
Apja, édesanyja mén utánna sírva. 

Érdekes módon az említett két balladát gyakran összetévesztik, illetőleg 
keverik. E z a keveredés tendencia jellegűnek tűnik, már amennyire egyetlen 
gyűjtőút tapasztalatát valamennyire is általánosítani lehet. Az esetleges tévedés, 
tévesztés azután megszilárdul, véglegessé válik és így él tovább. 

(jiuStó 

S z á j á n 
Mórfl Vera, 61 éves 
1968. X . 

/. l-dor-kám. I -dar • kém. 

Mi an- nak az o - ka. 

—ß—^ 

m sB-k lyem 

Hosz-szdbb 

ru -hád-nak 

há-ful 
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2. Szabó nem jó szabta, 
Varró nem jó varrta. 
Kis király Miklóska 
Nem jól parancsolta. 

8. Jó estét, jó estét 
Kocsmárosné asszon! 
Hol van az a legén. 
Ki engem hivatott? 

3. Jó estét, jó estét 
Ismeretlen anyám! 
Hol van az én rózsám, 
Londorvár Idorkám? 

9. Itt vagyok galambom, 
Ülj le a lócára, 
Maj ráparancsolok 
Cigánynak nótára. 

4. Bent van a szobába, 
Fekszik nyoszolyába, 
Zöld selyem paplannyal 
Be is van takarva. 

10. Húzzátok cigányok 
Estétől reggelig, 
Még Csáki birólánt 
Halva nem találik. 

i. Költse föl, költse föl, 
Had jöjjön a bálba! 
Zöld selyem ruháját 
Vegye rá magára! 

6. Zöld selyem ruháját 
Vegye rá magára, 
Tíz pár aran gyűrűt 
Húzzon az ujjára! 

7. Tíz pár aran gyűrűt 
Húzzon az ujjára. 
Kordován cipőjét 
Húzza a lábára. 

11. Átkozott az anya, 
Hétszerte az apa, 
Ki este a lányát 
A bálba bocsátja. 

12. Este elbocsátja, 
Reggelig nem látja, 
Reggel nyolc órára 
Már halva találja. 

13. Harangoznak délre, 
De nem délebédre. 
Csáki biró lányát 
Viszik temetőbe. 

A klasszikus balladák közül A megátkozott lányt. Kálmány Lajos többször 
is lejegyezte. Ma már alig ismert. Maga az énekes hívja fel a figyelmet, hogy 
valamikor „hosszabban tudta". A történet így, expozíció hiányában indokolat
lan és érthetetlen. 

Száján 
Мбга Vera, 61 éves 
1968. X . 

Ki • élt ai asz - hl • fúl 

Be - hß a me nyasz-szon: 

Jarlcincío 

¥ f Г f r г г 
/. E - lő-szőr a vő • félu 

' r r P 
£ - des a - пуагп asz-szon 
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2. Másodszor a vőfély 
Kiált az asztaltól: 
Édesanyám asszon. 
Bágyad a menyasszon. 

3. Harmadszor a vőfély 
Kiált az asztaltól: 
Édesanyám asszon, 
Maghalt a mönyasszon. 

4. Kocsisok, kocsisok, 
Fogjatok be gyorsan, 
Menjetek anyjáért 
Valami futásán. 

De ne úgy hozzátok, 
Mind lakodalmára. 
Átkozott lányának 
Takarítására. 

Megjött már az anyja, 
Belép a szobába, 
Átkozott lányának 
Lábaihoz állva. 

Csillagok, csillagok 
Szépen ragyogjatok. 
Átkozott lányomnak 
Utat mutassatok. 

Levelek, levelek, 
Szépen rezegjetek, 
Átkozott lányomnak 
Helyet rendeljetek. 

A régebben egész nyelvterületünkön élő, Kálmány által többféle változat
ban is közölt Sási kígyó (A szeretet próbája) a strófaismétlő balladák egyik 
legszebbike, amelyet egy 61 éves szajáni asszony énekelt rövid gondolkodás 
után hibátlanul. Mint mondta, utoljára gyermekkorában dalolta. 

A záróversszak csoda és valóság megkapó, költői keveredése. A mesebeli 
átváltozás — a kígyóból pénz lesz — nem csupán a morális tanulság ki
fejezése, hanem egyúttal reális, praktikus jutalom: „ . . . maj jó lesz az nekünk 
/ jövő esztendőre, ha összekerülünk." A dallam Pálóczi Horváth Ádám mind
két gyűjteményében helyet kapott. A Kodály-tanulmány (1921) óta Árgirus-
melódia néven emlegette dallamnak (5 , 2, 1 sorzáró kadenciákkal) ez a vál
tozat meglehetősen távoli rokona. Magva az V . — I V . — V . fok körülírása. Az 
oktávról induló kezdősor — 2 ütemnyi szekvencia — a kvintre hajlik. A kö
vetkező sor rajza domború, 2. üteme az első sor szekvenciáját kvartra zárja. 
Harmadik sora az előzőnek ellentéte: völgy alakú. Szeptimről indulva teljessé 
teszi az első sorból kimaradt (a dallam egészét tekintve tehát négy ütemnyi) 
szekvenciát. Ez a dallam legmozgalmasabb, legnagyobb hangterjedelmű sora. 
Második üteme azonos a zárósor első ütemével. 

Száján 
Móra Vera, 61 éves 
1968. X . 
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2. Mérges sárkán kígyó bújt a gelebömbe, 
Vedd ki édesapám, vedd ki hát belőle. 
Szívem szoringatja, piros vérem szíjjá, 
Gyönge derekamat kétfelé szakíjja. 

3. Inkább megleszek én egy szép fiam nélkül, 
Egy szép fiam nélkül, mind fél karom nélkül. 
Eredj el anyádhoz, majd talán kiveszi, 
Majd talán kiveszi. 

4. Jó estét, jó estét, kedves édesanyám! 
Adjon isten fiam, hol jársz ilyen későn? 
Szógátam, szógátam Maros kútja mellett, 
Csikókat őriztem Dráva vize mellett. 

5. Lovam megkötöttem venyege ágába, 
Én meg lehevertem lovam árnyékába. 
Mérges sárkán kígyó bújt a gelebömbe, 
Vedd ki édesanyám, vedd ki hát belőle. 

6. Szívem szoringatja, piros vérem szíjjá, 
Gyönge derekamat két felé szakíjja. 
Vödd ki édesanyám, ha ki merőd vonni! 

7. Inkább megleszek én egy szép fiam nélkül, 
Egy szép fiam nélkül, mind fél karom nélkül. 
Eredj a bátyádhoz, majd az tán kivöszi, 
Majd az tán kivöszi. 

8. Jó estét, jó estét, kedves, édes bátyám! 
Adjon isten öcsém, hol jársz ilyen későn? 
Szógátam, szógátam Maros kútja mellett. 
Csikókat őriztem Dráva vize mellett. 

9. Lovam megkötöttem venyege ágába, 
Én meg lehevertem lovam árnyékába. 
Mérges sárkán kígyó bújt a gelebömbe. 
Vedd ki kedves bátyám, vedd ki hát belőle. 
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10. Szívem szoringatja, piros vérem szíjjá, 
Gyönge derekamat két felé szakíjja. 
Vedd ki kedves bátyám, ha ki merőd vennil 

11. Inkább megleszek én egy szép öcsém nélkül, 
Egy szép öcsém nélkül, mind fél karom nélkül. 
Eredj a nénédhez, majd az tán kiveszi, 
Majd az tán kiveszi. 

12. Jó estét, jó estét, kedves, édes néném! 
Adjon isten öcsém, hol jársz ilyen későn? 
Szógátam, szógátam Maros kútja mellett. 
Csikókat őriztem Dráva vize mellett. 

13. Lovam megkötöttem venyege ágába, 
Én meg lehevertem lovam árnyékába. 
Mérges sárkán kígyó bújt a gelebömbe, 
Vödd ki kedves néném, vödd ki hát belőle. 

14. Szívem szoringatja, piros vérem szíjjá, 
Gyönge derekamat két felé szakíjja. 
Inkább megleszek én egy szép öcsém nélkül, 
Mind fél karom nélkül. 

13. Eredj a rózsádhó, majd az tán kiveszi, 
Majd az tán kivöszi, majd az tán kivöszi. 
Jó estét, jó estét, kedvse, édes rózsám! 
Adjon isten rózsám, hol jársz ilyen későn? 

16. Lovam mögkötöttem venyege ágába, 
Én mög lehevertem lovam árnyékába. 
Mérges sárkán kígyó bújt a gelebömbe, 
Vedd ki édes rózsám, vedd ki hát belőle. 

17. Szívem szoringatja, piros vérem szíjjá, 
Gyönge derekamat két felé szakíjja. 
Vödd ki édes rúzsám, ha ki mered venni! 

18. Nyál a gelebibe, veszi ki belőle; 
Az ajtóhoz vágja: hull a péz belőle. 
Szedd fel kedves rózsám, maj jó lesz az nekünk. 
Jövő esztendőre, ha összekerülünk. 

A rossz feleség című balladának a Kálmány gyűjtötte tlszahegyesi válto
zathoz (Szeged népe. II . 15.) képest csak szürke, megkopott alakjai élnek. Erő
sen lerövidült, költőiséget elvesztette. Többféle, ideiglenesnek ható, ügyetlen 
dallammal éneklik. A bevezető rész és a refrén jellegzetes különbözősége hiány-
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zik. Az idézett változat dó pentachord dallama dó-mi-szó hármas körül forog. 
Az első sor felfelé induló dur hármasát a második sor lefelé kitölti. A har
madik és negyedik sor azonos az elsővel. Formája: A B A A C . 

S z á j á n 
Móra Vera, 61 éves 
1968. X . 

ßiuSto 

/. ßye-re ha-za e - des- a - pám, 

Be-faj sze-gény á - des • a - nyém. 

m 
Vár-jé Iá-nyom egy h'-csii, 

hagy tan-ml- Jak egy ki-cs.it. 

' f Г r Ш1 
Min-gyé ha-za mék. 

2. Gyere haza édesapám, 
Maghalt szögény édösanyám! 
Várja lányom egy kicsit, 
Hagy táncoljak egy kicsit, 
Mingyá haza mék. 

Gyere haza édesapám, 
Eltemettük édesanyám! 
Maghalt szegén feleségem, 
A legnagyobb ellenségem, 
Most már haza mék. 

A strófaismétlő balladák közül még a Révészek nótáját említenénk. Több
nyire töredékesen, 1—2 versszakkal fordul elő, rögtönzöttnek ható, zavaros 
dallamon. 

Csóka 
Jasura Józsefné Gyémánt Rozália, 
63 éves 
196B. X . 

TaAando 

Re - vé • szak, ré - vé - szak, 

3 

Szép ne - vű cm -bö - rök ! 
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Vi-gye-fek a fal a vi-ihn, 

1—1 • 1 f P—i 9 1 

Vi-gye-hk a - ial a ré-ven1 

Legteljesebb változata: 

Vrbicfl 
Igrizsán Pál, 70 éves 
1968. X . 

ftubatú 

1. Hej, re • vé-siek, rá - vi - szek, Jó lel• kű re vé - szek, 

Vi-gye-ieká ial a ví-zön, Vi- gye-kk á • ial a re-vön! 

2. Nem le-hei ga-lam-bom, Nem le-hé an-gya - /оет. 

*f=1 f P m m 1 -h •~f ü - * - 1 F~m Hl = — L f 4 4 1 11 

A-la-csanya la-dik or-ra, A-ial megy a sm-lye raj-ia. 

5. Hej , re-ve-szek ré-ve • szek, Jé lel - kő re - ve • szek, 

Vi-gye-ieká - ial a ví-zen, Vi-gye-iek á - ial a ví-геп! 

m 
A. Vanegqecs-ko nagy a-ra-лцот, Azi k nek-iek o-da a-dorn. 
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Nem le-hei dn-gya • low 

A- la-csonya la-dikor-га, Á-ialmegya so-lyé- raj-ia. 
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7- Mind-járf ga-lam-bom, 
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ЛтУ/к/ - yaV/ ángya • lom. 

Ц J J * I 
Afe-ges /e/f đ А - о Л о г - г а , fJetnmegyä a зш-fye raj-fa. 

Az énekes megjegyzése: „Valami tekintélyös személy vót. Asszony." 

Az A B C D formájú, heteroritmikus dallam érdekessége, hogy a második 
versszak első két sora is új anyagot hoz. E z az új anyag azonban rokon az 
első versszak második félével, szinte úgy hat, mintha a szokásos ismétléssel 
lenne dolgunk. Csak a továbbiakban dől el, hogy mégsem erről van szó. Tehát 
hat sor variálódik a dal hét versszakán át úgy, hogy a dallam második fele 
mindvégig refrénszerűen visszatér. Betűvel jelölve: 

1. vsz.: A B C D 
2. vsz.: E F C D 
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3. vsz.: A B C D 
4. vsz.: Ev F v C v D 
5. vsz.: EFC V D v 

6. vsz.: A B C „ C v D 

7. vsz.: EFv C V D 

Az eddig vizsgált balladáknál jóval közismertebbek a betyárballadák. 
Nemcsak a szöveg és dallam, de legtöbbször a szöveg motívumai is lazán 
kapcsolódnak, az előadó pillanatnyi kedvétől függően. Mindkét dallam el
terjedt: 

Torda 
Kclemtn Rozii , 65 éves 
1968. X . 

I 
1. Ti- S73 szé-lin el- a- lud-fem, Jaj de szn-mo rúl al - rnod-iai m. 

fmülüÉ 
Megél-mod-iam azt az e-gyei, Ba-bámnemlö szók a h- ed. 

2. Álmaimból fölébredtem, 
Kilenc zsandár áll előttem. 
Egy közülük kérdi tőlem, 
Hol az utazó levelem. 

3. Várjál pajtás, mögmutatom, 
Csak a lajbim kigombolom. 
Belenyútam a zsebömbe, 
Levorver van a kezembe. 

4. Egyet-kettőt rájuklűttem, 
ötöt-hatot rájuklűttem, 
Itt az utazó levelem. 

5. Jaj istenem micsináljak, 
Szaladjak-e, vagy mögálljak? 
Ha szaladok, fejbelőnek, 
Ha mögállok, mögkötöznek. 

6. De én azért elszaladtam, 
Zöld erdőben elbujdostam. 
Ragyogtak rám a csillagok, 
Megtudták, hogy betyár vagyok. 

7. Nem megmondtam bús gerlice. 
Fészket ne rakj az útszélre. 
Mer az úton sokan járnak. 
Fiaidra rátalálnak. 

8. Csütörtökre virradóra 
Rátanáltam egy gunyhóra. 
Alig, hogy ott lefeküdtem, 
Kilenc zsandár körülöttem. 

9. Hát tik itten mit akartok? 
Talán bizon magvasaitok? 
Möevasalunk, mögkötözünk, 
Bíróság elibe viszünk. 

10. Betyár zsandár ne vasalj mög, 
Úgyse soká löszök vason. 
Betyár zsandár ne vasalj mög, 
Úgyse soká löszök vason. 

11. Elindultunk Csaba felé. 
Éppen a tőrvényszék felé. 
Harminckét úr ül a székbe, 
Kacsingatnak a szemembe. 
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12. Kacsingatnak a szemembe, 
Hány csikó jut az eszömbe. 
Három deres, hat fekete, 
Több csikó nem jut eszömbe. 

13. Biró uram, arra kérőm, 
Legyen vége a törvénnek. 
Legyen vége a törvénnek, 
írhassak egy gyászlevelet. 

14. Megírtam a gyászlevelet, 
Elküldtem a kedvesömnek. 
Megírtam én azt az egyet, 
Babám nem löszök a tied. 

JadasuLr 

Vrbica 
Mihók Antal. 71 éves 
1968. X . 
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Be-iyér mu-lat a csár-dé-ba. 

2. Amoda gyünnek lovasok, 
Feketéllnek, mind a sasok. 
Ha betyárok, jó barátok, 
Ha zsandárok, elfuttatok. 

3. Jaj istenem, mit csináljak, 
Szaladjak-e, vagy megállják? 
Ha szaladok, fejbelőnek, 
Ha megállok, megkötöznek. 

4. Egy-két hete, vagy már három, 
Miuta a gazdám várom. 
Amoda jön, amint látom, 
Kesely lábú pejszamáron. 

5. Jó estét, jó estét, jó bujtárom! 
Van-e a nyájamba károm? 
Nincsen károm, de nem is lesz, 
Még a nyáj a kezemen lesz. 

6. Dehogy nincsen, de máris van! 
Hát a vezérürü hol van? 
Kutyák itták mög a vérit, 
Szeretőmmel a többijit. 
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Az eddig említett balladákat a gyűjtőnek kérdésekkel, sokszor hosszadal
mas rávezetéssel sikerült csak általában fölidéztetni. Szinte bizonyosra vehető, 
hogyha az énekes magától említ meg valamit, az legújabbkori ballada. Tehát 
ez ami élő, közismert, közkedvelt. Sláger a Farkas Julcsa, Szabó Vilma, Szendre 
báró. A megváltozott ízlés azonban még sok mindent megőriz a múltból. A 
Szendre bárót ereszkedő, parlando dallammal dalolják (alföLdi szövege: H a 
fölmegyek a bugaci halomra.) Betyár balladákra emlékeztet a Szabó Vilma. 
Régi, költői kép él tovább a Mohácsinéban, „kimagyarázva", részletezve: 

Mohácsiné elküldte a páváját, 
Nézze mög a fia szabadulását. 
De a páva szomorúján visszaszáll a tanyára, 
Hogy a fiát viszik akasztófára. 

Egyetlen rövid gyűjtőút tapasztalatainak bármilyen általánosítása korai 
lenne. Nem is vállalkozhattunk többre, mint néhány ballada szúrópróba-szerű 
bemutatására. Legföljebb azt szerettük volna bizonyítani, hogy a nyelvészeti és 
tárgyi néprajzi gyűjtés mellett milyen nagy munka vár még a népzenekutatóra, 
folkloristára is a Bánátban. 
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Bosnyák István 

„AZ ÜJ MŰVÉSZET É L " 

(Kassák Lajos és 
Sinkó Ervin vitája 
1925-ben) 

A Testvér, az ifjú Sinkó két évfolyamot megért bécsi folyóirata 1 1925-ben 
az alábbi szerkesztői lábjegyzettel közölte Az új művészet él című Kassák
tanulmányt 2 : „Kassák Lajosnak, a legújabb magyar irodalom kétségtelenül leg
nagyobb jelentőségű és hatású vezéregyéniségének ezt az írását a Testvér ter
mészetesen csak mint Kassák nézeteit adja közre. Reméljük, hogy a Testvér 
legközelebbi számában az ellentétes álláspont kifejtésével a szándékok és törek
vések épp a vita-adta élesebb megvilágítás segítségével az olvasónak vélemény
alkotáshoz és állásfoglaláshoz alkalmas anyagot fognak szolgáltatni. S. E . " 

Nem tudni, Kassák felkérésre, szerkesztői „megrendelésre" adta-e Sinkó-
nak a tanulmányt vagy sem, s tudott-e róla, hogy a Testvér vitaindítónak 
szánja. A kissé kusza, túlbonyolított szerkesztői megjegyzésből azonban világo
san kitűnik, hogy Sinkónak épp ez volt a célja: a Kassák-tanulmány kapcsán 
kifejteni az ellentétes álláspontot, s ezzel a krisztiánizmus jegyében szerkesztett 
folyóiratában affirmálni egy másféle művészi hitvallást. S a folyóirat követ
kező számában a szerkesztő vitába is száll Kassákkal „Az új művészet él" és 
ami ebből Kassáknak és ami ebből másoknak következik című polémiájával. 3 

Kassák nem válaszol e cikkre, ellenben Gáspár Endre, a költő első monográfusa 
a kassáki álláspontot védi 4 , s ezzel a vita elakad, nem folytatódik. A polémiát 
kiváltó tanulmányt aztán egy évvel később átveszi az induló Korunk6, s külön 
kiadványban is megjelenteti a Korunk Könyvtára 2. számaként, míg végül 
Kassák a Tisztaság könyvéhe is beveszi a tanulmányt A korszerű művészet él 
címen, stilárisan átdolgozva a Testvér-beYi eredetit és kihagyva belőle a leg
rangosabb avantgárd-folyóiratok felsorolását. 

E vitának egy évtizedes — és Sinkó Ervin életútja szempontjából igen 
fontos — előzménye van. 

A szabadkai Ady-rajongó és „adys" ifjú poéta, az Éjszakák és hajnalok 
érzelgős, a szociáldemokrácia 1914-es csődjével egzisztenciálisan otthontalanná 
vált s újabb értelmes életfeladatot sóvárgó költője viszonylag korán került 
Kassák Lajos vonzáskörébe. Már A Tettbea is jelentkezik egy recenzióval', de 
munkatársi rangot valójában csak a Áfában szerez magának, az avantgárd
modorban írt s nem is olyan rossz verseivel', meg egy Gorkij-részlet fordítá
sával 8 . Sinkó közöletlen ifjúkori naplója arról tanúskodik, hogy e Kassák
orgánumok a vidékiségtől fuldokolva menekülő és ismeretlen ifjú poétának nem 
puszta megjelenési lehetőséget jelentettek a „fővárosi" modern folyóiratokban, 
hanem egy szellemi hazát, ahova disszidálni lehetett a szabadkai kulturális si-
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várságból, az Optimistákban megrajzolt „boros éjszakából" s általában, abból 
a szociális légüres térből, mely a világháború kitörésével szakadt a tizenhatéves 
lelkes szociáldemokratára, a Munkásotthon agilis könyvtárosára és előadójára. 
1916. május 25-i naplójegyzetében Sinkó boldogan, némi ünnepélyességgel szá
mol be arról, hogy a napokban fent járt Budapesten és „György Mátyás révén 
immár személyesen megismertem a Tett vezető embereit". S bár a személyesen is 
megismert „tetteseket" az őrá ezidőtájt olyannyira jellemző „zarathustrás" fölény
nyel lekezeli, Kassákot és a vele való személyes megismerkedést rendkívül jelen
tősnek tartja: „Egyetlen ember van ott: Kassák Lajos ( . . . ) Hosszú, háromórás 
párbeszédben tisztáztuk elveinket és művészi hitvallásunkat — és én nagyon-
nagyon sok tapasztalattal és belső fejlődéssel gazdagodva tértem vissza." Az 
egy évvel későbbi naplójegyzet azt bizonyítja, hogy ez a „nagyon-nagyon sok 
tapasztalat és belső fejlődés" nem pusztán szakmailag értendő, a Kassákkal 
kötött ismeretség nem az újabb irodalmi törekvésekbe való beavattatást jelen
tette csupán a számára, hanem a vidékies sivárságra és tehetetlenségre sok vo
natkozásban szintén vidékiesen reagáló életforma rábukkanását egy új, merőben 
más egzisztenciális lehetőségre: „Budapesten voltam három hétig a Nádor-uccai 
hadikórházban" — jegyzi be naplójába 1917. április 20-án a frontszolgálat alól 
már huzamosabb ideje kibújni igyekvő ifjú poéta, s miután rögzíti balsejtelmét, 
hogy biztosat még nem tud ugyan, de valószínű, hogy a kivizsgáláson front
szolgálatosnak minősítették — rendkívül pontosan, már-már a kívülálló tisz
tánlátásával és tizenkilenc évére rácáfoló érettséggel határozza meg, lényegében 
mit is jelent az ő számára Kassák Lajos és köre: „Minden délután szabad vol
tam s időm legnagyobb részét Kassákék hasznos társaságában töltöttem. Megint 
sokat láttam és tanultam — rájövök, hogy valahányszor az Éjszakák és haj
nalok hangulatába való visszaesés fenyeget, fel kell ugranom Bpestre s ott, 
ezekkel a dolgos és vívódó emberekkel való érintkezés stimulálni fog újabb 
erőfeszítésekre a művészi alkotásban. Bpesten egészen más emberré vedlek — 
itt Szabadkán egy szomorú, neuraszténiás, vágyó és otthontalan diák-lélek, ott 
terves, férfias, lendületes." A hovatartozás, az életnek tartalmas célt adó szo
ciális médium hiánya elől a vidéki „boros éjszakákba" s Anatole France-hoz, 
Tolsztojhoz, Tagorehoz, Novalishoz és mindenek előtt Nietzschéhez menekülő 
ifjúember, a szociáldemokrácia elvesztésével kényszerű-kelletlen hedonistává lett 
poéta felismeri a merőben más — „terves, férfias, lendületes" — életforma új
bóli lehetőségét: elsősorban ezt jelentette a fiatal Sinkónak Kassák Lajos és köre. 
A művészetszemléletében és irodalmi hovatartozásában beállt változás aztán 
már csak logikus következménye volt ennek a felismerésnek. „A Ma holnapi 
számában három versem jön" — írja ugyanebben a naplójegyzetében, s kate
gorikusan leszögezi: „Az egyetlen irodalmi lap, magyar nyelven nincs más." 
E kizárólagossága nem csupán a Kassák-körbe jutás eleven élményén alapul, 
hanem az egyetlen lehetséges „konkurensről", a Nyugatról alkotott hajszálpon
tos ítéletén: „A Nyugat legutóbbi száma végleg meggyőzött erről. Babits »kri-
tikaja«! Ki is fejtettem a társaságnak, hogy most már agresszíven fel kell lépni 
a Nyugat ellen. Épp annyira ellenséges a mi tendenciánkkal, mint az Új Idők. 
Utóbbi legalább nem akar más lenni, de a N y u g a t . . . Borzalmas! Ilyennek kell 
lenni minden öregségnek?" És a fiatal, tehát természetszerűleg elismerés után 
sóvárgó író, aki naplója tanúságaként nemrég még lázba jött a hír hallatin, 
hogy az Érdekes Újság pályázatára névtelenül beküldött regényét olvasva : 

Osvát állítólag felismerte, hogy annak ő, Sinkó Ervin, a szerzője — most ha-
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tározottan jelenti ki: „Nem is igen bántam, hogy Pesten időzésem alatt Osvát-
tal gyengélkedése miatt nem találkozhattam. Semmi közösségem nem lehet ezek
kel az emberekkel." 

Kassák vonzáskörének a hatása nyilvánvaló tehát, s nem kétséges, hogy 
jelentős szerepe volt abban, hogy a mozgalomból, s egyáltalán a kollektív lét
formából 1914-ben magát véglegesen kiszakadtnak vélt Sinkó visszatalált az 
aktív, cselekvő létezéshez, s ismét mozgalmi emberré lett. S az Internationale, 
a K M P majdani központi orgánuma a tanú rá, hogy Sinkón annyira elural
kodott az újra megtalált mozgalmiság, hogy szinte természetszerű és elkerül
hetetlen volt — a Mesterrel való szakítás, a Mából való kiválás. 

Sinkó, az akkor még szenvedélyes „nietzscheánus", már kezdetben is 
nietzschei tanítványként viszonyult a nálánál egy évtizeddel idősebb Mester
hez, akit, mint láttuk, különben rendkívül nagyra becsült. Jellemző, hogy már 
az első személyes találkozásukról szóló, 1916. május 25-i naplójegyzete is tar 
talmaz kritikát, a nem leplezett öröm és lelkesedés mellett: „Maga Kassák is 
néha ki-kilendül a maga elé szabott tendenciából" — írja pár sorral odébb a 
lelkes konstatációtól, hogy Kassáknak hála „nagyon-nagyon sok tapasztalattal 
és belső fejlődéssel gazdagodva" tért vissza Pestről, s konkretizálja is bírálatát: 
„Így a Tett legutóbbi száma az ő tollából hoz egy u.n. individualista verset, 
ahol hetykén, peckesen ordítja, hogy 6 a föld leggyönyörűbb és legnagyobb 
embere. Holott ez az, amiből már túlságosan elég volt. E g y objektív, epikus 
lyrára van szükség." 

A világháború éveiben, a vergődő útkeresés folyamán fokozatosan meddő
nek hizonyult individualizmus, amely egy időre Sinkót is a magyar proletár
forradalom „természettudományos szárnyához" sodorja s arra készteti, hogy 
minden individuális értéknek — így a kultúrának és művészetnek is — feltétlen 
és mechanikus alárendelését hirdesse a kollektív küzdelem, az osztályharc és a 
párt érdekei alá: végső soron ez az életérzésében beállt radikális változás tá
volítja el őt Kassáktól és a Mától a Komjáth-csoport kiválásakor. A Hevesi 
Gyulával, Komjáth Aladárral, Révai Józseffel, György Mátyással és Sinkó 
Ervinnel induló Internationale első két dupla száma egészében, és Sinkó írásai 1 0 

külön is arról tanúskodnak, hogy szerzőjük elvágott minden szálat, mely 1916 
óta Kassákhoz fűzte. Noha időközben a „természettudományosoktól" is elru
gaszkodik és épp olyan megszállott etikus lesz, mint amilyen szenvedélyes 
etikus-ellenes volt az lntemationálébaa közölt írásaiban, a Kassákkal való élet-
érzésbeli és világnézeti szakitás mégis tartósnak bizonyul. 

Útjaik elválásának közvetlen, a teljes eltávolodást explicite is bejelentő 
dokumentuma Sinkó könyvkritikája 1 1 volt Gáspár Endre Kassák-könyvéről". 
„ E sorok írója a világ minden dolgát másképp látja, mint Kassák Lajos" — 
hangsúlyozza Sinkó a recenzióban, de gyorsan hozzáfűzi, mintegy magyarázat
ként, hogy ez a teljes nem-egyezés nem befolyásolja Kassák költészetének az 
értékelését: „ami azonban nem akadályozza abban, hogy elismerje Kassák Lajos 
egész speciális költői nagyságát." A z életérzésben és világlátásban, „a világ 
minden dolgának" értelmezésében megtagadott Kassák speciális költői nagysá
gát Sinkó abban látja, hogy ő mai költő. „Olyan értelemben mai, hogy kétségei, 
fájdalmai, reményei, öntudata, egyszóval: egész embertartalma azonos annak a 
kornak magáról való öntudatával, melyben él. Vannak költők 1924-ben, akik 
lelkileg 1600-ba tartoznak és a nagyritka összetalálkozásuk közül való az, mi
kor valaki 1924-ben nem érzi magát idegennek, hanem épp ellenkezőleg: otthon 
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van, mert csak fokozati különbséggel, avval a fokozattal, hogy ki is tudja fe
jezni, osztja korának érzéseit, reményeit, erejét és sötétségét." 

Ilyen előzmények után jött Kassák tanulmánya a Tesrwrben — az eddi
giekből természetszerűen következő, Kassáknak csak az irodalmát és irodalmár-
ságát respektáló szerkesztői elzárkózással: „Kassák Lajosnak, a legújabb magyar 
irodalom kétségtelenül legnagyobb jelentőségű és hatású vezéregyéniségének ezt 
az írását a Testvér természetesen csak mint Kassák nézeteit adja közre . . ." 

Az új művészet él 

„A futurizmus fellépése óta, amely inkább csak elvek manifesztálásában, 
mint pozitív művészeti értékek alkotásában élte ki magát — nagy, lényeges 
átértékelése következett be az új művészeti mozgalmaknak. Ki veszi ma ko
molyan a különféle csoportok különféle esztétikai vagy akár politikai jóslatait, 
a múltat tagadó kiáltványait és a holnapra vonatkozó ígéreteit? 

A kérdés az: ki vagy és mit csinálsz ma? 
A világháború és forradalom aktív időszaka lerombolta vagy legalább is 

visszavonhatatlanul kikezdte a régi világ gazdasági és morális kereteit. Az át 
alakulás intenzíven élő korszakában vagyunk, osztályok és azok osztálytör
vényei, ember emberrel áll szemben a meglazult formák között s így a művé
szet destruktív jelentősége másodrendűvé lett a mi világunkban. Ebből ered: az 
új művészet, ha valóban új, illetve a mi életünk kifejeződése, akkor kell, hogy 
az építő eszme képviselője és első materializálója legyen. A művésznél, aki al
kotó karakterénél fogva új egységek hordozója, nem a majd megcsinálandó 
magyarázására, hanem a kész alkotásra vagyunk kíváncsiak. A mű kell, hogy 
dokumentálja önmagát, jelenvalóságával kell, hogy aktív szerepet vállaljon a 
környező világban. Hogy majd eljövünk mi új költők s így teszünk, meg úgy 
teszünk, hogy bizonyisten leromboljuk a régi és felépítjük az új világot — ez 
lehet jó vagy még jobb retorikai gyakorlat, talán művészi eszközökkel is, de 
nem maga a művészet a szónak abban az értelmében, ahogy ezt ma értelmezni 
kell és érteni tudjuk. Az ilyen „művészet" csak az alkotó ember jószándékát s 
a tettre képtelenségét mutatja meg, az egész nem több romantikus szenvelgésnél, 
híjával minden tény és tárgyszerűségnek. A művészet aktív jelenvalósága pedig 
az élet szintézisét jelenti! Ma már szó lehet a művészet és élet ilyen szintézisé
ről. Az új művészet, túl az iskolák részleteredményein, az életegység megterem
tésén kell, hogy dolgozzon. 

Tudjuk, a művészet nem a társadalom törvényein kívül álló szépségideál, 
hanem a kor egyéb erőitől determináltan mindennapi életünkből eredő és arra 
visszaható életmegnyilvánulás. A társadalom gazdasági és politikai krízisei 
éppen ezért sohasem voltak függetlenek a művészetben fellépő krízisektől. Csak 
némi időrendi különbség van a megjelenésük között. 

A marxi történelemfilozófia alapján kétségtelen, hogy a társadalmi átala
kulásoknak nemcsak az objektív gazdasági és politikai keretek között, hanem 
az ember belső életében is végbe kell menniök. Engels egész világosan meg
mondja: az emberek igényességén és cselekvőképességén múlik, hogy sorsukat 
megjavítsák. A z emberiség végtelen harcában eddig ez az igényesség és cselek
vőképesség az alkotó munkában, amilyen a művészet is, mutatkozott meg elő
ször. Természetes, hogy az embert a környezete determinálja, de kétségtelen az 
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is, hogy mégis az elnyomó erők alatt kínlódó ember az, aki a különben merev, 
önmagában halálraítélt miliőt megváltoztatja, a saját igényeihez megfelelőbbé 
alakítja. Látnivaló tehát, hogy itt nem a szellem vagy anyag elsőbbségéről, ha
nem egy állandó kölcsönhatásról van szó, ami az ember igényessége folytán a 
tények—tárgyak—termelőeszközök milyenségében realizálódik, illetve a meg
lévő tények—tárgyak—termelőeszközök azok, amik az ember igényesedését le
hetővé teszik. 

Ez a megváltoztatni akarás vagy megváltozni kényszerűség, mint az em
beri szellem fejlődésének krízise, forrongása vagy új harmóniába jutása a jelen
lévő művészetnek, mint alkotó munkának, a stílusában tükröződik. Ne ijedjünk 
meg a szótól, hogy s t í l u s , mert minden egyéb szállóige és szóképzés dacára is 
csak a s t í l u s az, ami az alkotó munkában az elemek összeállításának újsze
rűségét elárulja « jelentőségét megrögzíti. Bizonyos korok különbözőségét stílusuk 
különbözőségéből tudjuk elsősorban és a legpontosabban meghatározni. A stílus az 
egység, s a különböző stílus a különböző egységek karakterképe. Kánon, amibe 
az ember, a kor emberisége, a maga maximális erőkifejtését zárta bele. Meg
semmisülnek benne a lokális és pillanatnyi értékek és formába zárul a tiszta 
energia, ami a halott és élő emberben, ha más-más síkon is, egyformán jelen 
van. A múlt művészetében összesűritett úgynevezett gondolati és érzelmi tar
talom már rég meghaladottá, semmitmondóvá lett részünkre — s az, amitől 
a ma élő művészgeneráció még mindig nem tudta magát megszabadítani, semmi 
egyéb, mint a stílus vagyis az a formaharmónia, amit az alkotó erő, mint saját 
jelentőségét, az egység törvényét hagyta ránk. Itt önkénytelenül felvetődik a 
kérdés: hiszen ha ez az egység ilyen tökéletes és örökéletű, hiba-e az, hogy a 
mai művészek ezt átveszik és rajta keresztül megkísérlik saját életük elmondá
sát? Nem kisebb hiba, mintha a mai autóforgalomban, Paternoszter-liftek 
között és a szigorú kiszámítottsággal berendezett irodákban egy lány a déd
anyja, különben a múzeumban nagyon szép, krinolinját akarná viselni. Aki ma 
krinolinban akar járni, annak a mai élet dinamikájából ki kell lépnie, mint 
ahogyan lehetetlen, hogy egy mai művész, mondjuk G r e c o , S h a k e s p e a r e 
vagy a katedrálisok stílusában fejezi ki magát. Mint mondtuk már: a stílus 
formaegység — a forma pedig az idő reprezentánsa a művészetben. Az idő: 
mozgás s a mozgás: változás. Ez az idő-mozgás, mint életből, nem maradhat 
ki a művészetből. Aki ma a tizennegyedik század stílusában dolgozik, annak 
kell, hogy a tizennegyedik század szemével lássa az életet. Mi a huszadik szá
zadot éljük. 

Majdnem két évtized kellett ahhoz, hogy az új művészgeneráció újabb és 
újabb teoretikus kísérletek után az új stílus kialakításának szükségességét fel
ismerje. Kétségtelen, a mi nemzedékünk évszázadok meghajszoltságát kínlódta 
át ezalatt a két évtized alatt. De bizonyos, hogy a mi fiatalságunkkal egy új 
fejezete kezdődött el az emberi közösség fejlődésének. 

Ennek az átalakulásnak a tünetei a művészet területén mutatkoznak meg 
először. Nehéz volt rajtunk a múlt s a huszadik század szelleme kegyetlenül, 
barbár élniakarással felkiáltott: Gyújtsátok fel a könyvtárakat és romboljátok 
le a múzeumokat! Milyen gyerekromantikának és vadember-rikácsolásnak 
tűnik fel ez előttünk ma. És mégis őket illeti a legnagyobb dicséret, akik 
nemcsak a könyvtárak megkövesedetten erős életét, hanem a velük szemben
álló maguk gyöngeségét is észrevették és világgá hirdették. M a r i n e t t i első 
manifesztumából, ha még olyan kiválasztottan erős szavakat használt is volna. 
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nem a felszabadult öröm, hanem a kétségbeesett vergődés kiáltott. S ez az 
artikulátlan kiáltás csodálatosan erős visszhangra talált az egész világ fiatal 
művészeinél. A világ érett volt a megváltozásra. Ami a polgári társadalom 
tudattalanjai alatt rágódott, ami meglazította a családi élet patriarkális szo
kásait, ami elbetegítette a kisipart, ami megéreztette velünk a kivilágított la
gúnák bűzét: az most hangot és színt kapott a többé összeférni nem tudó erő
től. Nem a filozofikus tudás, hanem az ösztönös tett volt ez a felkiáltás. Nem 
az új rendet követelő forradalom, hanem a saját bajaira ráeszmélt ember min
den meglévő ellen való lázadása. Mint mikor a fiú először találkozik a nemi
ségével, elveszti a kiiskolázott fejét és megtalálja helyette teljes önmagát. M a -
r i n e t t i é k 1909-ben lerészegedetten, egy bolond autókiránduláson így ta
lálkoztak az uralkodó törvényekből kiszakadt ösztönös magukkal. A halott 
Róma előtt felfedezték magukban és a pókhálók és esztétikai dogmák alá rej
tett világban a mozgást. S ha nem is tudatosan, de magában ebben a tényben 
már benne volt az új művészet mai hitvallásának a magja. A z e m b e r é s 
a k o z m o s z . Temészetesen, ez a hitvallás semmivel sem újabb, mint ami
lyen régi maga a művészet. De végre, hogy visszaérkeztünk a művészethez! 
Tudjuk, hogy milyen keveseknek sikerül semlegesíteniök magukban az iskolá
ban bemagolt leckéket és így a felraktározott múltból eljutniok önmagukhoz. 
A legtöbb gyerek, aki két látó szemmel jött a világra, az iskolában elveszti 
látóképességét s idegen sémákban éli át az életet, anélkül, hogy csak egyszer is 
folytatni tudná azt a tiszta és örömös embert, aki ő a diáksága előtt volt. És 
hány olyan „művész" van, aki a könyvekbe és múzeumokba konzervált idegen 
erőkön kívül még semmit sem vett észre a világban. A futuristáké a dicséret, 
mert bennük az új művésznemzedék elérkezett önmagához. Néhány esztendőn 
belül Amerikában és Párizsban csakúgy, mint az ázsiai Oroszországban élt és 
verekedett a múlttal, önmaga életenergiáinak az érvényesüléséért a fururizmus. 
Még nem fekszik előttünk az egyenesre sikerült út „isten országa" felé, de a 
kapuk nyitva vannak. Fusson, akinek futhatnékja van. Ahogyan később a tár
sadalom gazdasági és politikai területein életre-halálra menő tétekben indult 
meg az osztályharc, ugyanúgy a művészet területén is talán még soha nem 
látott vehemenciával tört ki az öregek és fiatalok, a múlt és jelen közötti küz
delem. Nyílt sisakkal a teljes győzelemért indult meg a harc. S most a rossz-
akaratúakkal együtt megállapíthatjuk, hogy a fururizmus nem ért el a győ
zelemig. 

De nemcsak rosszakaratúnak, hanem valóban süketnek és vaknak is kell 
annak lennie, aki el nem ismeri, hogy a klasszikus művészet hatóerői az utóbbi 
húsz esztendőben erősen a háttérbe szorultak s nincs ország, és nincs város, 
ahol az új művészeti törekvéseknek művelői és elismerői ne lennének. 

De tovább mehetünk és azt mondhatjuk: az új művészet ma már nemcsak 
az esztétika merev törvényei alól szabadította föl magát, de ami erejét, elhi
vatottságát, időszerűségét leginkább bizonyítja, nagy behatással van életünk 
egész stílusára s a mesterember munkái, a tömegáru, a mindennapi használati 
tárgyaink sem tudták kivonni magukat a hatása alól. 

Igaz-e hát az, amit reakciós és álmodern kritikusok az új művészet csőd
jéről összefirkálnak? Lehetetlenség! Hisz az új művészet csődje nem kevesebbet 
jelentene, mint a mi itt kínlódó, harcoló és föltétlen eredményeket elérő életünk 
csődjét. De letagadhatja-e valaki a vízalattjárót, a repülőgépet és rádiót? A 
technika és a tudomány eredményei itt vannak, patikamérleggel ellenőrizhetők 
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és a mi felfejlődött igényeinkről és alakító képességünkről beszélnek. Ezek az 
eredmények már nem a múlt tagadását, nem a kisipar, a négylovas hintóval 
való közlekedés, nem a szabadkereskedelem tagadását, hanem egy kialakítandó 
új, kollektivebb életforma megteremtésének bizonyítékait, fundamentális érté
keit jelentik. Mindez tehát nem negatívum többé, hanem döntőjelentőségű po
zitívum. Oktalanság lenne ebből a mindenki előtt világos tényből az alkotó 
munka csődjére következtetni. És ennek a ténynek a tudomásulvétele után nem 
kisebb oktalanság lenne az új művészetnek, mint szintén alkotó munkának 
csődjét bizonygatni. H á t letagadhatja-e valaki, hogy csak a legismertebbeket 
mondjam: P i c a s s o t, a festőt; A r c h i p e n k ó t , a szobrászt és T a i -
r o f f o t, a színpad-konstruktőrt? S mi minden történt még körülöttünk s az 
ó kezdeményezésük és befejeződésük óta! Mert ők már nemcsak előttünk, ha
nem a nagyközönség előtt is „klasszikus" értéket képviselnek. Könyvtárakban 
és múzeumokban őrzik alkotásaikat, egy egész művészgeneráció járja útjukat 
és megélnek s jól megélnek belőlük a művészet kereskedőhiénái. Vagy mi bi
zonyíthatná jobban valaminek az életességét, aktuális voltát, ha nem éppen az 
a szuggesztív erő, ami belőle sugárzik, ami saját fénykörébe kényszeríti a ke
resőket; s mi bizonyíthatná valaminek az életességét, ha nem éppen az a ve
hemens újra meg újra nekilendülés, ez a minden régi ellen ágáló és saját magát 
is minduntalan megújhodásra kényszerítő erővel telítettség, amiből következően 
a vakok éppen az új művészet csődjét állapítják meg. 

H a valaki azt veti ellenem, hogy gondoljam meg, az utóbbi húsz év alatt 
legalább kétszer húsz új iskola hirdette ki magáról az egyedül üdvözítő igét s 
uram, isten, hol vannak azóta valamennyien ezek az újabb izmusok — vajon 
hát mégis mit jelentene ez egyebet, mint az új művészet csődjét? Ettől a na
gyon okos ellenérvelőtől egyszerűen azt kérdezem: tudja-e, hogy a L u x - m o 
sópor feltalálása óta évenként hoznak forgalomba újabb és újabb mosóporokat 
s az egyik vevő az egyiket, a másik a másikat s végül együttesen szidják és 
átkozzák az összes mosóporokat — s hogy ebből azt következteti-e az ellen
érvelő, hogy az asszonyok hamarosan vissza fognak térni a szapuló-fához? 
Nem, semmi kétség, az átkozott mosóporok egymásra licitálása nem a szapu
láshoz való visszatérést fogja eredményezni, de már eddig is eredményezte azt, 
hogy a mosónő felényi fáradsággal, fele idő alatt kétszerannyi ruhát tud meg
fehéríteni, mint— mondjuk — tíz év előtt, mikor még csak az „Asszonydícsé-
ret"-elnevezésű mosóport ismerték. Itt tehát egy szinte ugrásszerű fejlődést, a 
már meglevő értékeknek egy újabb és újabb értékekké való összevonását kell 
látni. A kérdés nem a mosóporok csődje, hanem a mosásnak minél könnyebbé 
tétele. Azt hiszem, ezzel a nagyon is profán példával sikerült megvilágítanom 
az új művészet saját iskoláit ölő fejlődését. Mert itt sem az a kérdés, hány 
iskola váltakozását kell a halottsiratók örömére összeadnunk, hanem hogy pro
dukált-e kész eredményeket az új művészet s hogy az emberi szellem fejlődé
sében mit jelent az a maga egészében. Van, él és az új embertípus lényegében 
gyökeredzik. Az iskolák pusztulása nem az új művészet halálát, hanem türel
metlen élniakarását, még mindig ki nem merített erőit dokumentálja. Egy ge
neráció életén belül tucatnyi úton tucatjával indultak meg a keresők, hogy 
megtalálják kinyilatkozni akarásuk egységes formáját, amit a művészet legdest-
ruktívebb szakasza, az impresszionizmus az orruk előtt kevert el értelmetlen és 
rendszertelen masszává. 
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H a tehát mindenáron művészeti csődről akarunk beszélni, az, művészet
történelmi könyvekből idézhetőn a renaissance-szal kezdődött és — szerintünk 
— az impresszionizmussal tetőződött be. Az impresszionizmus a polgári társa
dalom belsejében jelentkező morális, gazdasági és politikai konfliktusoknak és 
a pillanatnyi eredményekre törekvő individualizmusnak parallel jelentkezése a 
művészetben. A huszadik század kereskedője konjunktúrára és egyéni lelemé
nyességre bazírozott mindent, figyelmen kívül hagyta a törvényszerű össze
függéseket és önkéntelenül megteremtette a saját létét is aláásó társadalmi 
anarchiát. A demokrácia jegyében minden a pillanatért s a pillanatban élte ki 
magát. És nem másképp történt ez az impresszionizmussal a művészetben. 
A klasszikus kompozíció belső trövényei helyett, ami mögött az ember koz
mikus élménye állt, a lokalitás és pillanatnyi eseményszerűség lett uralkodóvá. 
A művész megelégedett a látszattal s csak a dolgok felületével érintkezett. 
Tiszta anarchia a lélekben s ennek megfelelően indokolatlanság, egyensúlyta
lanság, elnagyoltság a műalkotásban. Az impresszionizmus az illuzórikusban 
kulminált, pedig a művészet értéke és jelentősége a százszázalékos realitás. 

Ez az a pont, ahol az új művészet jelentősége kezdődik, ahol útjai tuda
tosan elválnak a naturalizmustól és impresszionizmustól s ahol ennek felisme
réséből életessége és korszerűsége következik. 

Az új művész é r z i , hogy itt van és felteszi magának a kérdést: mit 
tudsz csinálni az előtted lévő anyaggal? Nem az „anyagban rejlő isteni szel
lem" kifejtésén dolgozik (mint ahogyan azt még Rodin is elgondolta s a mű
vésztől, mint az alkotás principiális elvét megkövetelte), hanem az ellentállás
sal telített anyagba bele akarja erőszakolni tulajdon életének egy esszenciális 
csöppjét. Az elcsodálkozó és hasonulni akaró impresszionista után megjelent az 
ember, aki a dolgok belső összefüggéseit keresi, hogy velük s a „rendkívüliek
kel és véletlenekkel" szemben érvényesíteni tudja önmagát. Elhelyezkedése a 
világban nem a feltétel nélkül beolvadó, hanem állástfoglaló. Lehetséges, hogy 
a nyersanyagban benn lakik isten s a művész kifejtheti azt belőle, ahogyan 
„Michelangelo is kifejtette a kőből Dávidot" — de engem az az „elrejtőzött" 
szellem csak annyiban érdekel, amennyiben ellentálló erőt fejt ki az ellen, hogy 
én a magam szellemét belezárhassam az anyagba. Mert, mint mondtam már, 
a mai művész nem elégszik meg azzal, hogy a képe egy tájhoz hasonlítson 
vagy, hogy verse egy témát kellőképpen kidomborítson, hanem egyenesen és 
minden közvetítő nélkül (amilyenek például egy modell formái vagy egy az 
életben lejátszódó történet) önmaga megsokszorosítására törekszik. Hogy hi
szen a klasszikus művész képében is maga a művész fejeződik ki és a kép 
sohasem valami természeti tárgynak a kópiája! — ez iránt nekünk sincs semmi 
kétségünk. De ha ez így van, ha a művész maga akar kifejeződni a műben, 
mért kell akkor, hogy valaki tájat vagy emberi arcot fessen le. 

Mielőtt a kérdésre a magunk módja szerint megfelelnénk, még egyszer le 
kell szögeznünk, hogy a művészetet mi alkotásnak nevezzük, alkotásnak pedig 
azt tartjuk, ami nem más-minőségében, hanem többségében, nagyobbat jelentő
ségében fölébe kerül az eddig meglévő dolgoknak. És még egyszer ki kell hang
súlyoznunk azt is, hogy mi a művészi produktumot tiszta realitásnak akarjuk 
és csakis ilyennek tudjuk elgondolni. Minden egyéb illuzórikus és kívül esik a 
művészet általunk fogalmazott értelmén. 

Ahhoz tehát, hogy valaki egy tájat, egy arcot vagy bármi más, valamilyen 
formában élő dolgot lefessen, nem művészi nagyság, hanem hasonulni képes 
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karakter és technikai készség szükséges. Itt azonban ki kell jelentenem, hogy 
ez távolról sem akarja azt mondani, hogy mi például az ókor és középkor al
kotásait nem tartjuk művészetnek. Az akkori ember világismeretéhez és kife
jező-képességéhez mérten a jól sikerült munka tiszta művészi produktum volt. 
A k k o r és ma is muzeális jelentőségében. De ha számításba vesszük az akkori 
idők tudományos ismereteit és általában az ember szellemi fejlettségét, akkor 
látnunk kell, hogy éppen azért, mert alkotásuk művészi alkotás volt, maximális 
teljesítménye az akkori ember teremtőképességének, ma már meghaladott, tar
talmában csakúgy, mint megjelenési formájában a mi részünkre bezárt és ide
gen. Az akkori embernek, ahhoz, hogy bensőségét kifejezhesse, éppen önmaga 
és a formatörvények nemismerése folytán közvetítő eszközökre volt szüksége. 
Ilyen közvetítő eszköz a modell volt. A mai ember azonban a mértani törvé
nyek ismerete alapján eljutott odáig, hogy adekvát formában fejezhesse ki ma
gát. Megismertük, hogy például egy fej végső formaértelmében nem egyéb egy 
gömbnél, a törzs nem egyéb egy hengernél s így tovább. Vagyis nem egyebek 
ősformáknál, amiknek konstruktív összeszerkesztéséből alkotta meg a természet 
a térben mozgó embert. A z embert, aki térben mozog, érez, gondolkodik, emészt 
s még sok mindent csinál: a s a j á t s z i g o r ú t ö r v é n y e i szerint él. És 
sohasem hasonlít képhez, költeményhez vagy zenéhez. Nem hasonlít. Nem más, 
nem akar és nem tud más lenni, mint ami. H a pedig mi mindezt tudjuk, ha 
valóban, mint festők, egy képben adni akarjuk magunkat, lehetetlenség, hogy 
ezt egy elénk állított modellen keresztül próbáljuk megcselekedni. A képnek, 
versnek vagy zenének az élettörvényei nyilvánvalóan egészen mások, mint — 
mondjuk — egy emberé (mint ahogyan a tenger is lényegében, és így formájá
ban is más, mint az ember), így tehát a priori lehetetlennek kell éreznünk és 
tudnunk, hogy egy kép: ember, tenger vagy naplemente alakjában jelenjen meg. 
A kép — csak kép lehet. H a emberre, tengerre vagy naplementére akar emlé
keztetni, elvesztette sajátosságát és sohasem lehet azzá, amivé a szín, forma és 
sík törvényei szerint lennie kellene. 

összegezésül: az abszolút kép követelése tehát nem azt jelenti, hogy Giotto 
nem volt művész, aki a természetben meglévő alakzatokon át akarta és tudta 
csak magát kifejezni, hanem azt jelenti, hogy az a művész, akinek a mértan 
megadta az alkotás formaelemeit, s még mindig Tonelli úr portréján át akarja 
kifejezésre juttatni K o k o s k a s á g á t , az nem azon az értékfokon művész, 
mint például Giotto volt a maga idejében. A naturalizmus és impresszionizmus 
(még a legjobbjaiban sem) árnyékába se kerülhet G i o t t o realizmusának. 
Mert míg Giotto kölcsön vett formái az ember fejlődési fokának még megke
rülhetetlen tartozékai voltak, addig ez a mai ember alkotásában nem egyéb a 
belső tartalom hiányánál, a jó megfigyelő képesség eredménye, merő forma
lizmus. 

A z új művészet a futurizmusban, mikor a könyvtárak és múzeumok ellen 
tüzelt, még vakon, de elszabadult idegekkel ez ellen a formalizmus ellen lépett 
fel. Azóta sok idő múlt el s mint minden téren, a művészet kérdésében is mért-
földes léptekkel előbbre jutott a mi generációnk. De mégis, hogy nem mi va
gyunk azok, akik a világot meg fogjuk váltani? Ez t tudjuk. Kétségtelen azon
ban, ha csak egy futó pillantással is átnézzük az utóbbi két évtized művészeti 
küzdelmeit, az alkotó munka mögött nagyon elmaradt kritikusokkal szemben 
látnunk kell: 1) hogy a küzdelem nem káosz, hanem a rendszeres előretörés fá-

116 



radhatatlan munkája volt; 2) hogy ez a fáradhatatlan munka tagadhatatlan 
eredményeket tud felmutatni." 

Ezek után Kassák 8 gépelt oldalnyi terjedelemben felvázolja az „izmusok" 
szerves, egymásból kinövő láncolatát, négy alapirányzat (futurizmus, expresz-
szionizmus, kubizmus és konstruktivizmus) köré csoportosítva a 22 kisebb „iz
must". Az első három alapirányzattal részletesen is foglalkozik, s miután a 
konstruktivizmust kora reprezentáns, a század új művészeti törekvéseit szinte
tizáló és betetőző művészeti stílussá nyilvánítja, tanulmánya befejezésében be
hatóan foglalkozik e legújabb irányzattal is: 

„Az eddigiekben megkíséreltük röviden, de logikusan és történelmi tények
nek megfelelően az izmusok létezését, elhalását, illetve egymásba épülését s egy 
egységgé való kialakulását bemutatni. 

Ma 1925-öt írunk s ha az új művészetről akarunk beszélni, nem szükséges 
többé, hogy ezekről az iskolákról szóljunk. A gyermek megtanult járni, beszélni 
és gondolkodni s most itt áll előttünk az izmaiban és szellemében kiteljesedő 
férfi. Az lehet kérdés, hogy kinek szimpatikus vagy antipatikus, ki a saját ha
lálát s ki a saját életének a kifejeződését látja benne — de hogy itt van és él, 
ez letagadhatatlan. Nekünk, új művészeknek pedig leróhatatlan kötelezettsé
geink vannak vele szemben, mert hiszen ő: mi magunk vagyunk. 

Ahhoz azonban, hogy valaki minket megérthessen, szellemében, igényeiben 
és világszemléletében velünk egy síkon élő embernek kell lennie. Kell, hogy 
velünk együtt a mában éljen s csak a produktív vagy improduktív voltunk az, 
ami bennünket a művészet kérdésében megkülönböztethet. Tudjuk, hogy hiába 
írunk mérföldes tanulmányokat az új művészet lényegéről, ezáltal senki fafejű 
és halvérű nem fogja azt „jobban megérteni". Számtalanszor megtörtént velem, 
hogy valaki kérésére megpróbáltam valamelyik saját munkám „értelméről" be
szélni — az illető figyelmesen végighallgatott, megállapította rólam, hogy okos 
és logikusan gondolkodó ember vagyok, de szépen kér, hogy most már magya
rázzam meg neki a művészi tárgyhoz fűzött magyarázatomat is. S ez termé
szetes, az új művészet mennél inkább közeledik a kiteljesedéshez, annál inkább 
egy új embertípus kifejeződése lesz és annál értelmetlenebb és agresszívebb el
lensége lesz a múlt. 

Az ember, aki az individuális polgári világszemléletben nőtt fel, aki még 
ma is minden szellemi felkészültségével és anyagi érdekeltségével ezekhez a 
formákhoz kötődik, természeténél fogva kell, hogy idegenül álljon szemben 
minden egységre való törekvéssel. 

A mi korunk pedig a konstrukció jegyében született s így magától érte
tődik, hogy bennünket kifejező új művészet csakis a konstruktív művészet 
lehet. Az izmusoknak az a fejlődési folyamata, amely egy részeg embercsoport 
rakoncátlankodni akarásából indult el, belső ellentmondásokon és egymástma
ráson keresztül eljutott a meghiggadásig, a tagadás anarchikus gesztusaitól az 
igenlő építésig. A mi nemzedékünknek mindent elölről kellett kezdenie. A rész
letértékek, amik a klasszikus korban a művészi formaságok együttesét adták, 
félreismerhetetlenül széthullottak s az alkotó emberben tudatossá vált: csakis 
ezeknek a részleteknek, ezeknek a tiszta őselemeknek újrafelfedezésével és 
összeszerkesztésével fejezheti ki magát. S bizonyára ez a folyamat sokkal to
vább tartott volna, ha a társadalom más területein, mint pl. a háború is, fel 
nem lépnek a meglévő törvényeket szétbontó s a meglévő értékeket leromboló 
destruktív erők. A művészet emberi produktum s így a háborún és forradal-
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mákon átment ember nem lehet többé az, aki a múltban volt, mint ahogyan 
az ember politikai és gazdasági felfogása és célkitűzése is a múltra nézve vég
zetesem megváltozott. S amilyen oktalanság lenne a háború felidézését vagy a 
forradalom kitörését egyes spekulánsok, hazardírozó demagógok erényéül vagy 
bűnéül feltüntetni, éppen olyan oktalanság az új művészetet, mint egyesek bo-
londériáját „elkezelni". A társadalom szerkezete gazdasági kereteiben és morális 
törvényeiben megingott és elkerülhetetlenül meg kellett kezdeni életformáinak 
átépítését. E z a történelem. Így van ez a művészetben is. 

S a keresők a hívők naivitásával kezdtek munkához. A felületes szem
lélő csak bolond játékot látott és lát ma is ebben az emberfeletti erőfeszítés
ben s az individuum beteges rángásait ott, ahol a magányosságtól megrémült 
lélek nem tudta kimondani az összefogó hangot, az összefogó színt és az össze
fogó formát, amik pedig már éltek benne s a szabad teret követelték. A teo-
retizálásnak és a nyers anyaggal való megismerkedésnek a korszaka volt ez. 
Az eredmény látszatra semmi és mégis a legtöbb — minden. Ezen az úton 
eljutottunk addig, hogy tudjuk mit akarunk s hogy miképpen valósíthatjuk 
meg akaratunkat. 

Amíg a futurizmus, expresszionizmus és a körülöttünk zsongó frakciók 
felismerhetetlenül magukon viselték a közvetlen háború előtti kétségbeesés és a 
háború alatti idők hangulatának karakterisztikonját, a konstruktivizmus ön
magában megtisztultan az építés, az új egyensúly-állapot előkészítésén dolgozik. 
Mint mondtuk már, a fordulókhoz jutott társadalmi élet, mint az emberi szel
lemben végbement krízisek és fellángolások objektivációjában, a művészetben 
kap először kifejező formát. A futurizmus megjelenése után alig pár évre a 
társadalom bajai belesűrűsödtek a világháborúba és az új rendet teremteni 
akaró forradalmakba. Ma, mikor a társadalom materiális erői fenntartás nélkül 
egymás élete ellen törnek, bizonyságául annak, hogy alattunk és körülöttünk 
önmaga hibáiból ég a világ, a művészet természetes követelménye s fejlődésé
nek következő szakasza kell, hogy az egyensúlyállapot megteremtéséért való 
munka legyen. 

S megint nem véletlen, hogy a konstruktivizmus a forradalomban győztes 
Oroszországban és még a háborúból is kimaradt Hollandiában született meg. 
Hollandia változatlan jómódban és nagy szellemi szabadsággal, Oroszország 
pedig, ha emberfeletti szenvedések árán is, a tűz és vérkeresztségben megtisz
tult ember hitével és felfokozott akaraterejével nyúlt hozzá élete megreformá
lásához. Anélkül, hogy a két ország fiatalsága valamit is tudott volna egymás 
munkásságáról, egyféle irányban indultak el és egy eredményhez érkeztek meg. 
M o n d r i a n Hollandiában és M a 1 e v i t s Oroszországban nyilvánvalóan 
a kubizmus eredményei nyomán eljutottak a négyszöghöz, mint a kollektív 
világszemlélet formai megtestesítéséhez. Azok, a magukat „modern kritikusok
nak" nevező fáradhatatlan szószátyárok, akik szellemesek akarván lenni, „A 
megnégyszögesített világszemlélet" címen aposztrofálták a konstruktivizmust, 
nem is sejtették, hogy milyen buzaszemre talált vaktyúkságuk. Valóban, aho
gyan a gótika világszemlélete, az egyisten felé vágyakozása az embernek mű
vészien a csúcsívben fejeződött ki és nem kevésbé annak hódolattal, végtelen 
türelemmel felrakott csipkézetében — ugyanúgy a kollektív világszemlélet a 
stabilitást szuggeráló, a hierarchia nélküli, a mennél szélesebben szétterülni 
akaró négyszögben és nem kevésbé a tiszta nüanszírozatlan színekben és a fel-
díszítetlen síkokban találta meg művészi kifejezőjét. A csúcsbazárulás helyett, 
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az esztétikailag szépítő dekoráció helyett az ökonómia minden területen. De 
mindez távolról sem akarja egy új puritanizmus kezdetét jelenteni. 

Aranysarkantyús szandáljában „vissza a természet szabad ölébe", ez ma 
csak a jámbor tolsztojánus álma lehet. Racionálisan és ökonomikusán megépí
teni körülöttünk a világot, hogy minél könnyebben mozoghassunk és minél 
nyugodtabban pihenhessünk. A múltból átvett oszlopdíszitések, a felcsipkézett 
ruhák és a vitrinbe zárt nippek ma már nemcsak mozgalmas életünknek ké
nyelmetlen akadályozói, hanem szépérzékünknek sem jelentenek többet fölösle
gesen hivalkodó lomoknál. Az, hogy s z é p , előttünk nem absztrakt fogalom. 
Hogy valami szép vagy csúnya, azt szigorúan biológiai törvények határozzák 
meg. A szép nem elvonatkoztatott abszolútum, hanem a tökéletesnek függ
vénye. Például, ha egy valaminek, ami 50 cm magas és 50 cm átmérőjű, négy 
pálcikán áll, amik zergelábakhoz hasonlítanak, felső részéből egy aranyozott 
fafaragvány emelkedik ki, körül — mondjuk — valódi velencei csipkével van 
bevonva — ez nem szép szék. Ellenben egy tárgy, ami szerkezeténél és anya
gánál fogva a lehető legalkalmasabb ahhoz, hogy az ember ráülhessen, ez — 
kétségtelenül szép szék. Egy sima porcellán tányér — szép, egy színes anyagból 
formált, csipkézettel és erezettel ellátott ovális „műremek" nem szép tányér. 
És így tovább. Látnivaló, hogy nemcsak praktikus, hanem szépérzékünk is tel
jesen megváltozott. Szép az, ami tökéletes és tökéletes az, ami hivatásának a 
lehető legjobban megfelel. Ez áll a gépeinkre, lakóházainkra, képeinkre és ver
seinkre egyaránt. Az ipari tárgy materiális igényeinket, a művészi tárgy szel
lemi igényeinket kell, hogy kielégítse. S mindez már „nem csak elmélet". H a 
valaki tárgyi dokumentumokat kíván, a Hollandiából kiindult „kockaház" 
építésére kell csak utalnom. O u d házai például a végletekig leegyszerűsített 
formákban s anyaguk tisztaságában teljes lelki és fizikai megnyugvást adnak 
a munkában elfáradt vagy a szórakozást megkívánt embernek. A ház arra 
való, hogy az ember lakjon benne, ne koporsó vagy lomtár legyen, hanem 
szellős, világos és semlegesen egyszerű, hogy a lehető legkevesebb megkötődés-
sel élni tudjunk benne. O u d , L e C o r b u s i e r , M i e s v a n d e r R o h e , 
G r o p i u s és a többiek házai, utcasorai, sőt egész városnegyedei: ilven lakó
helyei a mai embernek. És ez a hódító munkafolyamat fenntartás nélkül halad 
előre az egész világon s társadalmi életünk minden területén. A képfestéstől 
kezdve, házépítésen, az autó formáján, az asszonyok ruhaszövetének a színe
zéséig és szabásáig, mindenütt szóhoz jut az egyenes vonal, a mértani formák 
érvényesülése s a föltétlen tény- és tárgyszerűségre való törekvés. A művészeti 
mozgalmak nemzetközi egyöntetűsége még sohasem volt ennyire egységes, egy
irányú, mint napjainkban. Hogy erről is valami fogalmat kaojon a magvar 
olvasó, ideírom néhány lap címét azok közül a százak és ezrek közül, melyek 
a világon szerte az új művészet fórumai: 

L i t t l e R e v i e w , B r o o m (Amerika); A n t w o r k (Anglia); M a v o 
(Japán) ; O b j e t (Oroszország); L a P l u m a (Spanyolország); D e r S t u r m , 
G. (Németország); D e S t y l , H e t o v e r z i c h t (Hollandia); 7 a r t s, S e-
l e c t i o n (Belgium); B l o k , Z w r o t n i c a (Lengyelország); Z e n i t ( J u 
goszlávia); N o i , L ' a u r o r a (Olaszország); I n t e g r a l , C o n t i m p u r a -
n u l (Románia); S t a v b a , P a s m o (Csehszlovákia); W e r k (Svédország); 
P r e s s e n (Norvégia); a magyar nyelven W i é n b e n megjelenő MA és a 
legújabban ugyancsak magyar nyelven A r a d o n megjelenő P e r i s z k ó p 
stb. stb. 
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Ezeknek a lapoknak a munkatársai fajra, nyelvre vagy nemzetre való 
tekintet nélkül a világ új törekvésű művészeiből regrutálódnak. A legtöbb 
ezek közül a lapok közül több nyelven és gazdag képanyaggal jelenik meg. 
És ezek nemcsak irodalmi vagy csak képzőművészeti orgánumok. A szocioló
giától kezdve, a pedagógián, filozófián, mozin keresztül, egészen a fényképé
szet újabb lehetőségeiig, mindenről szó van bennük. Reprodukciókban bemu
tatják ezeknek a törekvéseknek tárgyi dokumentumait. 

Nem, az új művészet tehát nem halt meg. 
De igaz, hogy az új művész elvesztette a renaissance-kori széplélek jelleg

zetességét, a társadalmon magát kívül képzelt fantaszta helyett itt áll előttünk, 
szerszámmal a kezében, szorgalmas munkára nekigyürkőzötten, az alkotó em
ber. A bárokban, a kávéházakban s a bohémtanyákon ma már csak a semmit
tevés zsenijei és a börzék söpredéke tanyáznak. 

Az új művész széttárta maga körül a nyomorúság kulisszáit és a rózsa
színű felhőket, belépett a teljes mindennapi életbe, amiből született és amiért 
létezik. Ilyen az új művész, mint ember és ilyen az ő munkája, amit ma már, 
elismerjük, csak jobb szó hiányában lehet művészetnek nevezni. Tehát nem halt 
meg az új művészet és mégis, a régi értelemben véve, ma nincs művészet — s 
egyetlen porcikánkkal sem kívánjuk ennek az úgynevezett esztétikai szépnek a 
visszaállítását. Világlátásában és életérzésében fordulóponthoz ért az ember és 
ilyen fordulóponthoz ért el az ő alkotása is. A művészetet, mint a mi minden
napi életünk feldíszítését tanultuk megismerni s a mi élettendenciánk mai em
berségünkkel és alkotó képességünkkel mennél inkább belekapcsolódni a körü
löttünk nyüzsgő világba. Nem képzeljük fejünk fölé a kiválasztottak glóriáját 
és feladtuk a harcot a problémákkal. Tagadjuk, hogy az élet titokzatos lenne, 
minden élő életcélja, hogy a lehető legegyszerűbben kiteljesítse magát s ezért, 
ha valami előtt értelmetlenül állunk meg, az nem egy csoda megjelenését, csu
pán a mi felfogó képességünk gyöngeségét jelenti. A művészet ennek a gyön-
geségnek az eldekorálására szolgált a művésznél és közönségnél egyaránt. Az 
ember félt a dolgok realitásától, hazug külsőségekkel takarta el a temetés egy
szerű jelentőségét csakúgy, mint a születés egyszerű jelentőségét. Ékszerekkel 
díszítette fel a testét csakúgy, mint ahogyan külsőséges díszekkel rakta tele 
templomait, gyárait és lakóházait. Elrejtőzött a titokzatosban. Nem a való
sággal, hanem valami valóságon felülivel állt szemben. Mi csak a magunk ké
pességesei és az anvag ellentálló ereiével számolunk. És nem féltjük a költőt, 
hogy elkallódik a földön. És nem félünk a házak tiszta konstrukciójától. Az 
átlátszó, sima üveglapot, az esztergapadon fényesre csiszolt acélgolyót többre 
becsüljük a megszállott művész dekoratív csecsebecséinél és „gyönyörűen össze
csengő" rímeinél. Nem az eldolog ;asodást, hanem a dolgok használhatóságát 
akariuk. És mindennek a megvalósításába vetett reményünket abból az alkotó 
erőből merítjük, amit eddig művészet címen az élet „megszépítésére" pocsékol
tunk el. 

De mégis, ki mondhatja ránk meggyőződéssel, hogy megtagadtuk alkotó 
önmagunkat, hogy kezünk alatt meghalt a művészet, mint életmegnyilatkozás?! 

Húszesztendei fáradhatatlan munkával az új generációnak sikerült külön
böző utakon és különböző részlet-eredmények felmutatásával eljutni addig, ahol 
az e g y s é g megteremtése kezdődik. A légüres térben kóválygó művészetro
mantikát sikerült reális életté átváltani. Sikerült neki az ú j s t í l u s a l a p 
t ö r v é n y e i t lerakni, aminek továbbfejlődése, túl az individuális esztétika 
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keretein, letagadhatatlanul életre kel a házak architektúrájában, a gépkerekek 
pontos forgásában és az embernek egész, mindenféle kölöncöktől és örökölt 
sémáktól egyre inkább megszabaduló életében. Az új művészet tehát nemcsak 
hogy meg nem halt, de itt, a szemünk láttára teljesedik be tiszta és jelentősé
get nyert realitássá. 

Az új művészet teljes győzelme már csak az idő kérdése. 
Kassák Lajos" 

A tanulmány esztétikai programja mögött, mint látjuk, az a Kassák Lajos 
áll, akinek viszonylag rövid idő kellett ahhoz, hogy kimozduljon a forradalom 
bukása okozta egzisztenciális bénaságból s ismét az erőstartású, férfias, küzdő 
aktivizmus váljon életelvévé. Magatartás-programját a jelent tagadó nihilizmus 
és a Jövőnek, s csakis annak élő utópizmus helyett a meglevő, adott világ el
fogadása és alkotói funkcionalizálása képezi: „a mi élettendenciánk mai em
berségünkkel mennél inkább belekapcsolódni a körülöttünk nyüzsgő világba.' 
De aktivizmusát immár nem a társadalmi forradalom lehetősége élteti, mint 
1919 előtt, hanem a társadalmi evolúcióé, amelynek most már, a „forradalom 
aktív időszaka" után nem is annyira az „osztályok és azok osztálytörvényei" 
a hordozói, hanem maga az alkotóember tudományos, technikai és művészi te-
remtőképessége. 

A társadalmi, szociális, emberi forradalom helyett gyors evolúció az anyagi 
világ meghódításában: ez élteti 1925-ben Kassák Lajos aktivizmusra serkentő 
optimizmusát, s mintha csak a három évvel előbbi Üj művészek könyvének 
egyik tételét parafrazálná — „És ma láttuk meg először az ember legyőzhe
tetlen erejét a New York-i felhőkarcolókban, a hegyeket evő viaduktokban, a 
prériken átszáguldó lokomotívokban, a vizek fölött heverő hidakon, az ember 
hússzövetén áthullámzó röntgengépekben és mindenben, amik győzelmet jelen
tenek isten teremtményei fölött" 1 3 —, ismét a technikai civilizálódás vívmá
nyaival kísérli meg kivédeni a forradalmak bukásával beállt élet értelmét: „De 
letagadhatja-e valaki a vízalattjárót, a repülőgépet és rádiót? A technika és 
tudomány eredményei itt vannak, patikamérleggel ellenőrizhetők és az alakító
képességünkről beszélnek." 

Az ember, aki élete legreménytelenebb időszakában sem élhet cselekvésre 
serkentő optimizmus, aktivizmust igazoló remény nélkül: ez a sajátságos kas-
sáki tulajdonság sejlik ki a tanulmány szenvedélyes polémiájából, mely a hú
szas évek ellenforradalmi nyomorúságát, a „kínlódó, harcoló és föltétlen ered
ményeket elérő életünk csődjét" — vízalattjáróval, repülőgéppel és rádióval 
akarja c á f o l n i . . . Az elmúlt fél évszázad távlatából ma már mosolyogtató ez 
a tudományos optimizmus, hisz igaz ugyan, hogy századunk harmadik évtize
dének derekán jelen voltak a technika és tudomány „patikamérleggel ellenőriz
hető" eredményei, azonban ezek az eredmények nem egy „kialakítandó új, 
kollektívebb életforma megteremtésének bizonyítékait, fundamentális értékeit" 
jelentették — ahogy Kassák hitte 1925-ben —, hanem egy elhülyülő korszak 
puszta dologi rekvizítumait, melyek a második világháború egyetemes ka-
nibalizmusában mutatták meg igazi „ r e z o n j u k a t " . . . E másnapi okossággal 
megállapított történelmi tény azonban, természetesen, nem kisebbíti annak a 
már-már heroikus személyes erőfeszítésnek az értékét, amellyel Kassák Lajos, 
az aktivitásra predesztinált ember értelmet akart felfedezni az értelmetlenség
ben, s nem azért, hogy tétlen illúziókban, hanem hogy harcos aktivitásban él-
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hessen továbbra is. A proletariátus helyett, amely 1918—19-ben — az egyetlen 
Oroszországot kivéve — még éretlennek bizonyult láncai széttépésére és a világ 
megemberiesítésére, most majd a Tudomány és Technika, s általában, az aktív 
emberi Kreáció fogja előbbrevimii a postforradalmi világot: Kassáknak erre az 
éltető illúzióra volt szüksége, hogy visszahódíthassa és újra-affirmálja emberi 
és művészi alkatának legjellegzetesebb sajátságát, a teremtő aktivizmust. „Az 
emberek sodródnak az árral, vagy néhányan makacsul és magukra hagyottan 
ellene szegülnek a »jozaii belatasnak«. Nazarénus vaksággal elhajítják a ke
zükbe nyomott fegyvert, vagy a halálbüntetés terhe alatt is megszöknek a 
kaszárnyákból és a lövészárkokból. Mi nem ezek közé tartozunk, mi nem 
a tagadás, hanem az igenlés álláspontját valljuk magunkénak. Igeneljük a ma
gasabbrendű emberi jövőt, és ebben fejeződik ki a mi határtalan gyűlöletünk 
is a háború ellen' — hirdette Kassák 1915-ben 1 4 , s most, tíz évvel később, a 
világháborús évektől objektíve nem igen különböző időkben, az európai ellen
forradalom restaurációja idején ugyanezen az aktív állásponton van, de hogy 
ezen lehessen, feltétlen szüksége volt a „fogódzóra", a technikai-tudományos 
optimizmusra. Egyféle életszükséglete volt tehát, hogy a restaurációban „az 
átalakulás intenzíven élő korszakát" lássa és felfedezze benne, tulajdon aktivi
tása éltetésére, a „föltétlen eredményeket elérő élet" bizonyítékait. S hogy eze
ket a bizonyítékokat — jelképesen szólva — a vízalattjáróban, a repülőgépben 
és rádióban látta, ez nemcsak az ő, hit .nélkül meglenni képtelen, az optimizmus 
mellett szóló érveket dacos szívóssággal mindig előkotró alkatára vall csupán, 
hanem legalább ilyen mértékben a postforradalmi Európa munkásmozgalmára is. 

Kassák, e tanulmánya bizonyságaként is, elfogadja tehát a realitás kény
szerét, a forradalmat, vagy legalábbis annak aktív időszakát lezártnak ismeri 
el s az emberi élet rezonját az aktív reformizmusban keresi. Engels-parafrá-
zisával is nem az adott valóság radikális — Kassák számára 1919-el illuzó
rikussá vált — megváltoztatását hirdeti, hanem megjavítását, megfelelőbbé ala
kítását; nem a meglévő destruálásának és egy merőben új világ felépítésének 
az apostola immár, hanem a reform értelmességének a hirdetője, s a merőben 
új világ sóvárgása szerinte „csak az alkotó ember jószándékát s a tettre kép
telenségét" jelenti, romantikus szenvelgést, „hijjával minden tény és tárgyszerű
ségnek". Ebben az általános, Kassák hite szerint a technika és tudomány 
vívmányai révén társadalmi, emberi eredményeket is hozó reformban az új 
művészetnek az a funkciója, hogy „az építés, az új egyensúly-állapot előkészí
tésén" dolgozzon. E funkoió és a Kassák által megfogalmazott világhelyzet 
között viszont némi ellentmondás feszül, hisz „a társadalom materiális erői 
fenntartás nélkül egymás élete ellen törnek, bizonyságául annak, hogy alattunk 
és körülöttünk önmaga hibáiból ég a világ", s ugyanekkor, a társadalom ma
teriális erőinek e fenntartás nélküli élet-halál harcában, a világrengés közepette 
a művészetnek az „egyensúly-állapot" megteremtését kellene szolgálni. E két
ségkívül irreális feladatot Kassák úgy konkretizálja, hogy az új művészetet, 
azaz a konstruktivizmust egyfajta esztétikai utilitarizmussal ruházza fel. „Nem 
az eldologiasodást, hanem a dolgok használhatóságát akarjuk" — szögezi le 
egyértelműen, s elzárkózik a látszattól, mintha ő azt várná az új művészettől, 
hogy „esztétikailag szépítő dekoráció" legyen, azonban a „dolgok használha
tóságának" affirmálásával, evvel az esztétikai utilitarizmussal paradox módon 
végül is egy már-már hedonista esztétikához jut el: „Racionálisan és ökono
mikusán megépíteni körülöttünk a világot, hogy minél könnyebben mozoghas-
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sunk és minél nyugodtabban pihenhessünk." Vagyis, az új művészetnek végső 
soron az a dolga, hogy használhatóvá és élvezhetővé, azaz — « ez Kassáknál 
ugyanaz — esztétikussá tegye az ember külső létfeltétcicit, elviselhetővé, sőt 
élvezetessé a mindennapi életét — amely objektíve, szociális és etikai vonatko
zásaiban elviselhetetlenül unetikus és unesztétikus . . . Kassákot tehát aktiviz-
mus-igénye messze eltávolította a jelen miatt passzívan szenvedő „jámbor tolsz-
tojánusok" platformjától, ugyanakkor azonban egészen közel hozta ót a tolsz-
tojánusok sajátságos antipódusához, a hedonistákhoz: viszonya az „alattunk és 
körülöttünk önmaga hibáiból égő" világhoz nem tragikus, hanem epikus, nem 
drámai, hanem már-már idillikus, és c hedonisztikus magatartásnak csupán az 
aktivizmus ad az „igazi" hedonistákénál nagyobb komolyságot és emberibb 
pátoszt. 

Egy aktív, de alapjában epikus és hedonisztikus esztéta-lét, szemben a 
világforradalom kudarca miatt passzivitásba merevült, tragikus és szenvedést-
vállaló etikus létformával: ez az összebékíthetetlen életérzésbeli és világszem
léleti különbség, s nem holmi „széptani' nézeteltérés irattattá a krisztiánus 
Sinkó Ervinnel az alábbi vitacikket: 

„Az új művészet él" 
és 

ami ebből Kassáknak 
és 

ami ebből másoknak következik 

A jó polémia: állítás és negatív tendenciája csak rugó hozzá, hogy a hit
vallás félreérthetetlenül és a közönséges állításnál nagyobb dynamikával dom
borodjék ki. Kassák írása ebből a szempontból kifogástalanul jó polémia. Az 
új művészetről pro és kontra már sokat írtak és a sok szó között láthatat
lanná theorétizálták a tulajdonképp szóbanforgó tárgyat, mely alatt mindenki 
mást értett. Kassák megvonja a határokat maga és mások fogalmai között és 
világos, pregnáns okfejtéssel bontakoztatja ki hősét a zavaros és félreértés
szőtte cafrangokból, hősét, az új művészetet. Ez az, akiről szó van, itt áll az 
új művészet, ezt értsétek alatta, ha róla beszéltek — mutatja elénk és való
ban figyelemreméltó, ha erről az új művészetről Kassák beszél, mert ki volna 
erre hivatottabb, mint ő, aki több mint tíz esztendeje ennek az új művészet
nek szolgálója, harcosa és magyar teremtője. E sorok írója sok gondolatkeltőt 
és sok tanulságot köszönhet Kassák írásának, noha arra, aminek bebizonyítá
sára a cikk íródott — már régóta nem kellenek neki bizonyítékok. Valóban 
csodálatos, elrugaszkodott vakság tagadhatja csak az új művészetnek — a 
futurizmusnak, expresszionizmusnak, kubizmusnak, konstruktivizmusnak és ezek 
minden válfajainak — életét. Más kérdés azonban, hogy ezt a tagadhatatlan 
tényt, az új művészet életét miként értékeljük, belőle milyen következtetésekre 
vezettetünk és minek a bizonyságát látjuk életének bizonyítékaiban. „Az új 
művészet az építő-eszme képviselője és első materializálója legyen", írja Kassák. 
Nem volna sok értelme kutatni, hogy valóban ebbe az irányba mozog-e az új 
művészet — teszem hozzá én — ma eldönthetetlen kérdés, ellenben érdemes 
megtudni, hogy az új művészet ezt akarja. „Az új művészet — írja Kassák — 
az életegység megteremtésén kell, hogy dolgozzon." S a feleletre, hogy bizo
nyos értelemben minden művészet törekvése a világ egy magasabb harmóniába 
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emelése volt, Kassák visszafelel: „A múlt művészetében összesűrített úgyneve
zett gondolati és érzelmi tartalom már rég meghaladottá, semmitmondóvá lett 
részünkre." „A mi fiatalságunkkal egy új fejezete kezdődött el az emberi kö
zösség fejlődésének." 

Ez az életegység! Irodalomban, filozófiában az utolsó száz esztendőben 
semmiről se esett több szó, mint erről és az új művészet — igaza van Kassák
nak — az életegységnek hiányából születik és az életegység megteremtését 
akarja. De micsoda ez az élet? Nem a vízalattjáró, nem a repülőgép és nem a 
rádió, mert ezek élet-sokféleség, megint csak anyag, az egység pedig csak egy 
szellemi valóság, egy princípium lehet, mely középpontot ad a dolgoknak. 
A dolgok egymás mellett, egymással ellentmondásban pusztán csak vannak. 
Érdekes, hogy a biblia micsoda naiv materializmussal feledkezik el erről, mi
kor elmeséli, hogy a bűnbe esett emberpárt Isten kikergette az Éden kertjéből. 
Az igazság az, hogy az Édenkert csak addig Éden, míg az emberben is benne 
van. A z egész Éden maradhatott volna szabadon, őrző lángpallosos angyalok 
nélkül — többé már nem Éden. De Kassák éppoly materialista, mint az, aki 
ezt az Éden elvesztését a képi értelmében érti. Az anyag neki az abszolút egyik 
pólusa és az individuum a másik pólus. És az egység megteremtője — Kassák 
szerint — így kérdez: „mit tudsz csinálni az előtted való anyaggal?" 

„És — folytatja — , nem az anyagban rejlő isteni szellem kifejtésén dol
gozik, hanem az ellentállással telített anyagba bele akarja erőszakolni tulajdon 
életének egy eszenoiális csöppjét." Megint csak: hagyjuk figyelmen kívül a kér
dést, lehetséges-e ez — a lehetséges, mint kérdés, a hitetlensége és hitetlen a 
hívővel nem beszélhet — a kérdés azonban az, hogy vájjon: így megszülethet-e 
az a bizonyos életegység? A társadalmi élet tökéletessége — Kassák ebben fel
tétlenül egyetért velem — attól függ, hogy az emberek között az erőszak, mint 
társadalomalkotó erő, megszűnjön. És ahol valami erőszakból történik, ott az 
egység hiányzik: az egység tökéletes természeti képe a mágnes, mely a vasat 
a vassal egyetértésben vonzza. De mi lesz az anyaggal, ha én „beleerőszakolom" 
tulajdon életemet? Semmiesetre se lesz egység köztem és az anyag között. Szent 
Ferenc és a gubbiói farkas históriája a példa rá. A világ emberei gubbióiak: 
furkósbottal, kaszákkal mennek neki a rettenetes fenevadnak és nem segítenek 
ezzel se maguknak, se a fenevadnak. De a művész az többet tud a farkasról. 
És azt mondja az anyagnak: atyámfia a n y a g . . . És nem birokra mennek, ha
nem egyetértésben felelnek egymásnak, találkoznak egy közös, egy harmadik 
princípiumban, mindkettőjük ősében: Szent Ferencnél a szelíd Istenben, a mű
vésznél: a lélek és anyag találkozási pontjában, a szépségben. Ez volt mindig 
a nagy választó a világ és a formátadó művész között: az egyik csak anyag
ról tudott, ahol a művész az egészet, a lelkes egészet tudja. 

Az életegység az életjelenségeknek ezeregy hangjából egy kórusba fogott 
ünnepe, az életegység pozíciója a személytelen végtelenség, melyben a párhuza
mosok találkoznak. Csak a sokféleség tarkítása, szaporítása, ha a művész „ön
maga megsokszorosítására" törekszik. S ha alkotás — Kassák szerint — csak 
az, „ami többségében, nagyobbat jelentőségében fölébe kerül az eddig meglévő 
dolgoknak", akkor máris feladta az egységet, melynek fogalmában benne van, 
hogy kívül semmi sem maradhat. H a a művész csak önmaga megsokszorosítá
sára törekszik, messze fog esni még attól is, amit Kassák a maga erőteljesen 
afilozófikus modorában százszázalékos realitásnak nevez. („Az impresszioniz
mus az illuzórikusban kulminált, pedig a művészet értéke és jelentősége a száz-
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százalékos realitás.") Nem egyszerű a realitás fogalma. Realitás egy nagy gon
dolat és realitás egy üres erszény is, de a két realitás között döntő különbség 
van realitásuk fokában, értékében. H a a műalkotásban csak egy esetleges em
bernek megsokszorositását kapom — ez olyan mértékben lesz realitás, mint pl. 
az üres erszény. Egy dologgal több a dolgok sokféleségében. És ezzel kapcso
latban kell rátérni arra, hogy az új művészet — épp az anyaghoz való viszonya 
árulja ezt el — a romantikának egyik késői hajtása. „ H a a művész maga 
akar kifejeződni a műben, miért kell akkor, hogy valaki tájat vagy emberi 
arcot fessen le?" — kérdi Kassák. A romantika ősi jelszava a mese, a dolgok 
szuverén kombinációja, az új művészet a százszázalékos realitás követelésével 
a realitást szintén csak az emberi önkényben, ennek az önkénynek hatalmi té
bolyában látja az anyaggal szemben; az ősi romanticizmus az elvarázsolt anyag
nak akart szolgálni, az új romantikában nincs áhítat, az új romantika uralkodni 
akar abból a hallgatólagos feltételezésből kiindulva, hogy az anyag csak arra 
jó, hogy hasznot hozzon. E z az utilitarista romantika szüli a múlt megtagadását 
és az olyan megállapítást az ó-kor és középkor művészetével kapcsolatban, 
mely szerint „mai tudományos ismereteink és szellemi fejlettségünk számára 
meghaladott és múlt a múlt, bezárt és idegen". Mai tudományos ismereteink és 
szellemi fejlettségünk! Bizonyos, hogy hallatlan és nagyszerű ismeretekben gaz
dagodtunk, ezer dologban előbbre vagyunk, mint voltunk pár száz év előtt, de 
nagy csomó s nem éppen lényegtelen kérdésben semmivel, egy lépéssel se va
gyunk tovább, mint pl. Sokrates vagy Dante vagy Pascal. Nemcsak hogy nem 
vagyunk tovább: talán, sőt biztosan általában még legnagyobbjainkban is mö
göttük. Mert az, hogy bizonyos, életünk lényegét érintő kérdésekről leszoktunk, 
az csak nem haladás? És hogy ma este a szobámban hallgathatom a londoni 
rádió-állomást, kétségtelenül, ez igen nagy dolog, de ez csak a felületes, a kér
désektől elszokott embert ejtheti csalódásba afelől, hogy azért nem bölcsebb 
Sokratesnél az ethika kérdéseit illetőleg és nem mélyebb a szerelme, nem vilá
gosabb az útja, mint Danteé és nincs magasabb pozíciója a földi élet oktalan
ságaival és szörnyűségeivel szemben, mint Pascalnak. „Tagadjuk, hogy az élet 
titokzatos lenne", írja Kassák és folytatja: „minden élő életcélja, hogy a lehető 
legegyszerűbben kiteljesítse magát." És — erre még visszatérünk — Kassák 
valóban nem veszi észre, hogy az állítást: nincs titokzat, milyen titokzatos dol
gokkal indokolja. Életcél, kiteljesítés, önmaga? Hiszen épp ez az „önmaga" az, 
aminek a léte, útja, feladata, önmagához, életéhez, halálához való viszonya az 
ősi probléma; már Apollo templomának felirata ezzel az „önmagával" foglal
kozott! Életcél, kiteljesítés — Kassák csak úgy, mint a legközönségesebb dolgok 
mellett, megy tovább e fogalmak mellett — de épp ezek a fogalmak és a hoz
zájuk hasonlók azok, amik ezerévek fölött az örökkévalóság mozdulatlanságá
ból újra és újra ébresztik generációról-generációra a gondolat munkáját, a vágy 
forrón kinyújtott karjait; és ezek azok, ahol múlt és régmúlt és jelen együvé 
tartoznak, egy éneknek az egymásból növő, egymásba növő taktusai csupán. 

„Szép az, ami tökéletes és tökéletes az, ami hivatásának a lehető legjobban 
megfelel. Ez áll a gépeinkre, lakóházainkra és verseinkre egyaránt." Kassák 
nem is tudja, hogy ő valójában misztikus, mert a magától értődő természetes
ségével mond ki olyan súlyos és nagy dolgokat, melyek a közönséges gondol
kodásnak csak bátortalan körülírások formájában adódnak. Komolyan gondo
lom ezt a miszticizmust és hogy félre ne értessem magam, meg is magyarázom. 
A középkori német misztika a világ centrumát a lélek és Isten azonossá vál-
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hatóságában találta meg; Kassák a racionális individuum mindenhatóságában 
hisz és úgy, ahogy a középkori német misztika hitte azt, hogy az ember a vi
lágban élve, testben, világi viszonyok közt áthasonulhat tisztán angyallá, Isten 
angyalává — Kassák hiszi, hogy az ember egészen „egyszerű", metafizikailag 
gondtalan lénnyé válhatik és hogy az embernek elég: „egy racionálisan, ökono
mikusán megépített világ, hogy minél könnyebben mozoghassunk és minél nyu
godtabban pihenhessünk". És Kassák tudatosan levonja a konzekvenciát: „Az 
új művészt csak jobb szó hiányában lehet művésznek nevezni." E z az új mű
vész már valóban nem művész, hanem — amennyiben a Kassák által rajzolt 
ideál-típus létrejönne vagy már meg is volna — inkarnációja egy világnézetnek, 
mely egyetlen megváltási lehetőségnek a matéria fölötti uralmat látja. És nem
csak lehetőségnek, hanem optimiszrikusan napról-napra valósuló valóságnak. 

A japán földrengés idején valaki őszintén így szólt: tulajdonképp nem 
meglepő-e, hogy a X X . században ilyesmi történhetik? Aki ezt mondta, maga 
is mosolygott, de nagyon karakterisztikusnak találom a mai ember beállított
ságára ezt a pillanatnyi gondolatot. És végeredményben ez az, ahol a Kassák 
által jellemzett új művészet a másik — nem azt mondom régi, hanem vallásos 
— művészettől elválik. 

Hogy az új művészet él — ismétlem — ez tagadhatatlan. De míg Kassák 
számára ez teljes erejű bizonyíték az igaza mellett, e sorok írója számára ez 
csak azt bizonyítja, hogy jól látja: az új művészet a ma művészete s ha nem 
értik meg a maiak, nem azért van, mert az új művészet új és ők régiek, hanem 
azért, mert mindketten maiak és a mai ember nem tud magára ismerni, mert 
nem is tudja, hogy milyen rossz, formátlan, kiforgatott, pont és vessző nélkül 
semmibe folyó, kétségbeejtően üres életet él örökös harcában és győzelmeiben a 
matéria fölött. A z új művészet épp így van ezzel, mint a mai ember és mint 
a mai ember, az új művészet is optimista. És az új művészet él — ebben egyet
értek Kassákkal, de abban nem, hogy a „régi" meghalt. Mert a „régi" még 
akkor se halhatna meg, ha tudományos ismereteink és szellemi fejlettségünk 
segítségével a japán földrengéshez hasonló, minden emberi önhittséget arcul
csapó katasztrófák többé be se következhetnének. Még akkor se, ha társadalmi 
földrengések ellen is biztosítva leszünk. Mert mindez csak szintén komponense 
a л е т - ú j művészetet teremtő szükségletnek. A benső, az emberben történő föld
rengések tartják életben azt a régi módi művészetet és ha egyszer ezek a föld
rengések megszűnnek, akkor már se az új, se a régi művészetre nem lesz szük
ség, mert azon a napon lesz itt a megváltás. De addig megmaradnak Ddipus 
és Antigoné és sok-sok hasonlók s talán az élet kevésbé feltűnő jeleivel, mint 
az új művészet — de a lélek az, mely bizonyságot tesz a dolgok mellett és 
nem az időbeli siker. 

Sinkó E r v i n " 

Sinkó válaszából jól kivehető, hogy a látszólag csupán esztétikai nézet
eltérés mögött életérzésbeli és világszemléleti különbözés feszül. Az esztétikai 
részkérdések — az alkotófolyamat „erőszakos" vagy „gubbiói" módja; utilita-
rizmus vagy lélek és anyag békés találkozása az alkotásban; a művészet elévü
lése vagy örökkévalósága stb. — csak logikus következménye az adott világ
helyzet és benne az emberi élet különböző értelmezésének. 
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A kétféle művészi hitvallás ilyen jellegű határvonala az a sinkói megálla
pítás, hogy Kassák „egyetlen megváltási lehetőségnek a matéria fölötti uralmat 
látja", illetve, hogy „naiv materializmus" jellemzi világlátását. Sinkónak e 
„naiv materializmussal" szembeni idegenkedése mögött az a rendkívül nagy 
jelentőségű személyes tapasztalata áll, amely majd az Optimistáknak lesz az 
egyik vezérmotívuma: az ti., hogy a Tanácsköztársaság „természettudományos 
szárnyának" tudományos optimizmusa — mely az anyagi világ tényeire és 
törvényszerűségeire esküdve százszázalékos biztonsággal hirdette a világforra
dalom szükségszerű győzelmét, a kapitalizmus végső összeomlásának elkerül
hetetlenségét — tragikus kudarcot vallott, jóvátehetetlenül naivnak bizonyult. 
Sinkótól — aki a Mából való kiválás után, az Internationale alapítója- és mun
katársaként egy ideig maga is vakon hitt e „naiv materializmusban" — a forra
dalom bukása következtében egy életre idegen lett az ilyenféle, tudományos-
technikai optimizmus, és kialakult benne az egész későbbi életére olyannyira 
jellemző tündéri értetlenség és szent együgyűség, amellyel közömbösen nézett át 
a század legfantasztikusabb technikai és tudomáyos vívmányai fölött is. E kö
zömbösségét az 1919 utáni történelem jórészt igazolta, a legsajánlatosabb bizo
nyítékokat halmozva a sinkói életműben folyamatosan megnyilvánuló életérzés 
mellett, hogy korunkban az emberi gorillizmusnak csak a formái változnak, de 
a tartalma nem, hisz fejlődhet a technika és tudomány, racionalizálódhat és ké
nyelmesebbé válhat az élet a maga külsőségeiben, a bennsősége csak nem akar 
olyanná válni, mint amilyennek a század extatikus, világforradalmi mámora 
elképzelte . . . „Az igazság az, hogy az Édenkert csak addig Éden, míg az em
berben is benne van" — hirdeti Sinkó metaforikusán e felismerését a vitacikk
ben, s a kassáki technicisztikus-tudományos fejlődés víziójával szemben nagy 
mértékben igaza van, csak igazát csorbítja a kizárólagosság. Kassák, mint lát
tuk, jobbára csak az élet külsőségeinek a fejlődésén, javulásán inszisztál, Sinkó 
viszont — joggal — kétségbevonja az efféle fejlődés embertartalmát, emberi 
értelmér. Ugyanakkor azonban alaptalanul abszolutizál is, mert szem elől té
veszti a tényt, hogy a látszólag csupán külső, technikai-tudományos fejlődés 
nem szükségszerűen csak-külső, hanem pozitíven hathat az emberi élet lényeges, 
nem-dekoratív szféráira is. 

Ugyancsak az abszolutizálás jellemzi — mindkét részről — az élet titok
zatosságával kapcsolatos nézeteltérésüket. Kassák tudományos optimizmusa már-
már a harmincas évek végsőkig dehumanizált „materializmusát", a „lélek mér
nökeinek" félelmetesen „racionális" életszemléletét anticipálja, Sinkó viszont 
már ekkor arra a pozícióra helyezkedik, amelyen egész életében kitart: szen
vedélyesen szembeszáll a metafizikailag abszolút mértékben „problémátlan" 
emberi lét vulgármarxista mítoszával. Pozíciója azonban részben itt is kizáró
lagos, aminek egyenes következménye, hogy paradox módon és egyféleképp az 
ő életszemlélete is mitikus — ti. végletesen misztikus. 

Egyrészt a „természettudományos" vulgármarxista optimizmusból való tel
jes kiábrándulása, másreszt pedig a mindennemű állammal, hatalmi intézmény
nyel és politikával való 1919-es betellése magyarázza Sinkó „szent Ferenc-i" 
esztétikáját. „A társadalmi élet tökéletessége ( . . . ) attól függ, hogy az emberek 
között az erőszak, mint társadalomalkotó erő, megszűnjön" — fogalmazza meg 
töményen azt a krédót, amelyet a krisztiánizmusra való átállásának első prózai 
dokumentumában, a kéziratban levő, 1920-ban í n könyvében 1 6 fejtett ki rész
letesen, s nagyfokú monolitságára vall, hogy ezt az életelvet nemcsak a poli-
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tikára, hanem a művészetre is vonatkoztatja, a teljes erőszakmentességnek nem
csak a társadalmi életben, de az alkotásban is híve lesz krisztiánizmusa idején 
A Kassákkal vitázó cikke esztétikai szempontból nézve lényegében nem is más, 
mint részletezése és újra-megerősltése annak a krisztiánus esztétikai program
nak, amellyel a Testvért elindította. „Kimaradt valami a magyar irodalomból. 
( . . . ) Valami, amit talán az ég felé való teljes fordulásnak, szellemként átélt 
szellemnek vagy ezoterikus vallásosságnak lehetne nevezni" — állapítja meg 
a Testvér bevezető tanulmányában 1* annak a kifejtése után, hogy a „speciális 
magyar szegénységet", a „speciális magyar szellemet" a „közvetlen, konkrét 
érzéki életben való korlátozottság, a földszerűség jellemzi és a spekulatív, a 
spirituális képességeknek teljes hiánya". S miután megá.lapítja, hogy Balázs 
Béla, Lesznai Anna és főleg Lukács György volt az, aki kezdetét jelentette egy 
másfajta szellemiségnek, ti. „Ök az elsők Magyarországon, akik a »modern« 
természettudományos »világmézet«, a pozitivizmus laposságát és az esztétikai 
kultúra belső ürességét felfedik", másrészt pedig A d y Endre volt az, akinek 
főleg az utolsó verskötetében „az első vallásos magyar s az első igazán mai 
költőt kapta meg" Magyarország — a Testvért ezeknek a „speciális magyar 
szellemmel" szakító kezdeményezéseknek az örökösévé nyilvánítja és hang
súlyozza, hogy a folyóirat „lehetségessé akarja tenni, hogy azok, kik a Nyugat 
után alakuló politikus irodalmi csoportok egyikéhez sem tartoznak, mert mű
vészetük nem a politikán visz keresztül, gyülőhelyre találjanak." 

Az egyaránt megvetett természettudományos pozitivizmus és esztétikai 
kultúra, valamint az egészében megtagadott mindennemű politika: ez hatá
rozza meg Sinkó esztétikai programját a Testvér bevezető tanulmányában és 
a Kassák-polémiájában is. Mint ahogy a vitacikkből explicite is kitűnik, ez a 
program nem az akkori avantgárd tagadását jelenti, nem az új művészetnek, 
hanem inkább az azt éltető „új" életnek az elvetését. Kassák azt hangsúlyozza 
tanulmányában, hogy az új művész nem a társadalmon magát kívül képzelt 
fantaszta, Sinkó viszont a teljes jelen-tagadással épp erre a pozícióra kény
szerül: képtelen integrálódni a világgal, mely karikatúrája és teljes negációja 
mindannak, amivel ifjúkora legszehb, világforradalmi reményei kecsegtették. 
Kassák szerint az új művészet az új embertípus lényegében gyökeredzik, Sin-
kónak viszont épp ez az új embertípus az elsődleges problémája 1925-ben, s 
nem az új művészet: a közösséget mindenekelőtt a korszerű emberrel tagadja 
meg, aki „nem tud magára ismerni, mert nem is tudja, hogy milyen rossz, for
mátlan, kiforgatott, pont és vessző nélkül semmibe folyó, kétségbeejtően üres 
életet él." A világforradalom kudarcával számára tartalmatlanná lett emberi 
élet, s nem a benne helyét keresd új művészet képezi az etikus Sinkó elsőd
leges problémáját, az viszont az ő esetében sem csupán őrá vall, hogy ezt a 
problémát az esztétikai gondolkodásban hogyan és mivel szeretné feloldani. 
„Programunkat hadd világítsuk meg még avval, hogy karácsonykor jövünk 
először az olvasóhoz. » E földön békesség és az emberekhez jóakarata — hal
lották a pásztorok a Szeretet születésén ujjongó angyalok énekét. S bár békes
ség nincs e földön és a jóakarat is ritka, de mióta egyszer ezt az angyalok 
énekelték, többé nem lehet elfelejteni, legalább tudjuk, hogy ennek kellene 
leírni. Es ez nem kevés. Nincs béke, kevés a jóakarat, nehéz a szeretet e föl
dön — ez igaz, de a szavak: béke, jóakarat, szeretet, az emberiség legnagyobb 
kincseit, a mi elvesztett paradicsomunkat őrzik, s mi volna életünk, ha még 
csak nem is tudnánk arról a paradicsomról, mely ebben a három szóban jár 
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hozzánk biztatni, inteni és törekvéseinknek irányt szabni!" — konkretizálja 
Sinkó a Testvér programját az említett bevezetőben, ma kétségkívül visszásán 
hangzó papos retorikával. Azonban nem kétséges, hogy ennek a krisztiánus, 
1924-ben kiabálóan irreális irodalmi programnak nem csupán a szerző naiv 
apolitizmusában kell keresni a gyökerét, hanem magában a politikailag irreá
lissá lett „valóságban" is — ugyanabban az „életben", amelyben az aktivista 
Kassák Lajos a vízalattjárót, a repülőgépet és a rádiót volt kénytelen segítségül 
hívni az optimizmus csiholására . . . Ott a hipertrofált Anyag, emitt a szintén 
hipertrofált Szellem, ott a Tudományra és Technikára építő aktivizmus, emitt 
a mindenféle erőszaknak, még a művészi „erőszaknak" is naivan apolitikus el
vetése — s a két álláspont, anélkül, hogy hirdetőik kifejezetten a tudatában 
lennének, lényegében egy és ugyanazon tőről fakad: a postforradalmi való
ságból, amelyben az egyetlen tényleges, világváltoztatásra hivatott társadalmi 
erő verve van. Egy és ugyanazon egzisztenciális kór, amelyre a vitázok meró 
ben más utakon járva látszólag végletesen különböző esztétikai gyógyírt aján 
Iának, holott a két gyógyír lényegileg tökéletesen azonos, ti. egyformán illu 
zórikus, mégpedig nem pusztán az ajánlóik „téves szemléletéből" kifolyólag 
hanem egyszerűen azért, mert az igazi gyógyír — a világproletariátus forra
dalmi ereje — egyelőre szintén illuzórikusnak bizonyult: végső soron ez az 
életérzésbeli háttere Kassák Lajos és Sinkó Ervin vitájának. 

Gáspár Endre hozzászólása után a vita félbeszakadt, s nyilván nem azért 
elsősorban, mert a Testvér már a végét járta, hanem mindenekelőtt azért, mert 
a közös életmédium egymástól merőben különböző utakra kényszerítette az 
esztéta Tanítót és etikus tanítványát: nézeteiket 1925-ben már csak szembesít
hették, de mindennemű „kiegyezés" eleve lehetetlen volt számukra. 
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Penavin Olga 

A I I I . NEMZETKÖZI 
FINNUGOR KONGRESSZUS 

Tallinn, 
1970. augusztus 1 7 — 2 3 . 

Tíz évvel ezelőtt, 1960-ban ültek össze először Budapesten négy napra a 
finnugor és szamojéd népek nyelvével, történetével, életmódjával, költészetével, 
zenéjével, hiedelmeivel foglalkozó tudósok. Az ötlet Ortutay Gyula és Kustaa 
Vilkuna professzoroktól származik. Ök szorgalmazták a finnugor és szamojéd 
népekkel foglalkozó tudományok (nyelvtudomány, folklór, etnográfia, archeo
lógia, antropológia, esetleg irodalom és történelem) művelőinek összehívását, 
hogy a néhány napig tartó kongresszuson bemutassák kutatásaik eredményeit, 
és a személyes kapcsolatok felvételével megteremtsék a lehetőséget az együtt
működésre. Ortutayék javaslata szerint a kongresszus helye olyan ország lehet, 
ahol valamilyen finnugor nép él, őrzik a régi hagyományokat és ahol finnugor 
és uralisztikai kutatásokat végeznek. Mivel Magyarország megfelelt a feltéte
leknek, Budapest lett az első vendéglátó. 

A budapesti kongresszuson aránylag kevesen vettek részt, tizenegy ország
ból érkeztek hatvan előadással. Kevesebb tudományos diszciplina eredményéről 
számoltak be. De már ezen a kongresszuson Is részt vettek a finnugorisztika és 
uralisztika legkiemelkedőbb művelői, mint például Björn Collindsr uppsila' 
professzor, a lapp nyelv egyik legeredményesebb kutatója, a finnugor nyelv
tudomány doyenje, Boris Serebrennikov, a Szovjet Akadém'a tagja, Erkki It-
konen, a Finn Akadémia tagja, Wolfgang Steinitz berlini akadémikus, Wolf-
gang Schlachter professzor Göttingából, Paul Ariste akadémikus Észtországból, 
Yasumoto Tokunaga Tokióból, Bárczi Géza professzor, akadémikus és a töb
biek Magyarországról és a környező államokból. 

ö t év múlva, 1965 . augusztus 23-tól augusztus 28-ig, a I I . Finnugor Kong
resszus vendéglátója Finnország, Helsinki volt. Finnországban is már jó néhány 
generáció foglalkozott komolyan a finnugor nyelvekkel, népköltészettel, etnog
ráfiával. A tradíció Finnországban is élő valóság volt. Ezen a találkozón már 
tizenkilenc államból jelentek meg és 150 előadásban, 11 szekcióban különféle 
kutatási terület eredményeit mutatták be. A finnugorisztika területe ugyanis 
időközben megnövekedett, határai kitolódtak. Helsinkiben az általános finnugor 
nyelvészet s az általános folklór képviselői is megjelentek. A II . Kongresszuson 
az összehasonlító módszer dominált az előadásokban. 

A I I I . Finnugor Kongresszus megszervezésének tisztét a Szovjetunió kapta. 
Joggal. A Szovjetunióban laknak a finnugor és uráli népek kisebb-nagyobb 
csoportjai, a Szovjetunióban húsznál több tudományos intézet foglalkoz'k e 
népek nyelvének és más egyéb megnyilvánulásának tanulmányozásával. Emlí-
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tésre méltó központ például Moszkva, Leningrád, Joskar-Ola (Mari Köztársa
ság), Petrosawodsk (Karélia), Sytywkar (Komi Köztársaság), Tartu, Tallinn, 
stb. Ezek közül miért éppen Tallinnra esett a választás? Nem véletlenül tör
tént. Az Észt Köztársaság tudományos központjai már régóta gondosan ápol
ják a finnugor népekkel való foglalkozás tradícióját. Már 1803-ban észt és finn 
lektorátus működött a tartui egyetemen. A lektorok többsége kutatta az észt 
nyelvet és a néprajzi sajátságokat. 1838-ban a tartui egyetemen megalakult az 
Észt Tudományos Társaság. A társaság kiadványaiban, évkönyveiben látott nap
világot számos folklore-ral, etnográfiai kérdéssel, archeológiai kutatással, finn
ugor népek nyelvével foglalkozó értékes és sokszor alapvető tanulmány. Tal
linnban élt 1837-től 1857-ig az egyik legnagyobb észt nyelvtudós, Ferdinand 
Johann Wiedemann, aki itt jelentette meg komi-zürjén, mari, udmurt nyelv
tanát, itt készítette a finnugor nyelvek első tipológiai vizsgálatát tartalmazó 
munkáját. Ö írta az észt népet és nyelvet bemutató alapoető hatalmas munká
kat is. Tallinnban székel az Észt Akadémia is. Az Akadémia intézeteiben min
den finnugor néppel foglalkoznak és egyes szamojéd népekkel is. Ezeknek a 
népeknek az archeológiai, etnográfiai, folklóré, nyelvi, antropológiai szempontú 
kutatásait itt végzik. Tallinnban jelenik meg a Szovjetunióban folyó finnugo-
risztikai kutatásokról beszámoló folyóirat is. 

Tallinn mellett Tartu a másik központ. Az egyetemen a finnugor nyelvé
szeti, folklóré, etnográfiai és archeológiai kutatások jelentősek. 

A komoly tudományos háttérrel jelentkező Észt Népköztársaság kapta te
hát a kongresszus megrendezésének nem könnyű feladatát. Az egész észt nép 
kivette részét az előkészítés munkájából. Anyagi támogatást az összszövetségi 
kormánytól is kaptak, de így is nagy anyagi beruházásokra volt szükség. Az 
Akadémia épületét rendbe hozták, modern, új bútorokkal látták el, tökéletesen 
elvégezték a termek hangosítását is. Orvosi rendelőt, külön étkezési lehetőséget 
szerveztek az épületben a kongresszuson résztvevők számára. Külön kongresz-
szusi postahivatal is működött, egész nap könyvárusítás folyt a kongresszus 
tartama alatt az épületben, az emeleti folyosón a világ minden tájáról érkezett 
tudósok és intézményeik munkáiból, kiadványaikból rendeztek kiállítást. 

A titkárság tökéletesen működött, információkat adott, vasúti és egyéb 
jegyeket biztosított, fényképeket, levelező lapokat, újságokat árusított. Maga 
a középkori hangulatú város és vezetősége tisztasággal, renddel, fogadásokkal, 
igazi vendégszeretettel várta a körülbelül 700 vendéget (437 előadót és hozzá
tartozóikat). 

A I I I . Finnugor Kongresszus résztvevői húsz országból gyűltek össze. A 
kongresszusi épület előtt húsz nemzet zászlaját lengette az ott már ősz eleji 
időjárást hirdető szél. E z is mutatja, hogy napjainkban finnugorisztikával nem 
csak ott foglalkoznak, ahol finnugor népek élnek, akár mint etnikai csoportok 
is, hanem ott is, ahol ilyenek nem léteznek (Japán, Norvégia, Mongólia stb.). 
Másik érdekes dolog, hogy az idősebb nemzedék mellett a fiatal utánpótlás is 
megjelent. A fiatal kutatók, főleg a Szovjetunióból, Magyarországról és Finn
országból érkeztek. A fiatal kutatók megjelenése eredményezte a finnugorisz-
tika, uralisztika tudományának kiteljesedését, új tudományágak megjelenését, új 
kérdésfeltevéseket, új módszereket a megoldásban, a rég tudott dolgoknak új 
megvilágításban való bemutatását. 

A finnugorisztika nem új tudomány, már körülbelül 200 éves múltra tekint 
vissza. E z alatt a 2 0 0 év alatt sok kérdésre adtak alapvető feleletet, de még 
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mindig van bőven meg nem válaszolt kérdés. A I I I . Kongresszus programja 
alapján kiderült, hogy ezen a kongresszuson az uráli nyelveknek igen nagy 
figyelmet szenteltek a kutatók. Az uráli nyelvek történetének és eredetének 
modern vizsgálata csak az antropológia és archeológia merőben új eredményei
nek felhasználásával történhet. És így is történik. E nyelvek jelen nyelvi álla
potának elmélyült vizsgálata is több helyet kapott. Jelentős haladást mutat az 
uráli és más nyelvcsaládok népei közötti rokonság, illetve a kapcsolatok vizs
gálata. Az uráli népek faji tulajdonságainak, eredetének, komplikált belső és 
kúlső kapcsolatainak elemzése több tanulmány anyaga volt. Így fény derült 
lassan bizonyos eddig megmagyarázhatatlannak tűnő hangtani jelenségeire a 
finnugor alapnyelvnek s egyes mai nyelveknek. 

Az etnográfiai és folklore-isztikaj kutatások is sok új eredményt hoztak, 
különösen az uráli és finnugor népek szokásainak, népzenéjének vizsgálatában. 
A nyelvészek és folklore-isták egymásrautaltságát, azaz a komplex kutatás 
szükségességét példázza ez a kongresszus. A szoros kapcsolat s egymás eredmé
nyeinek ismerete nélkül nem lett volna lehetséges leghatározni például a keleti
tengeri finnek ősi dalai keletkezésének idejét, a dalok stílusának közös jegyeit. 

Az archeológusok, etnográfusok, folklore-isták az egyes népek anyagi és 
szellemi kultúrájára vonatkozó sok új és nem egyszer megdöbbentő anyagot 
tártak elénk. Szó volt egyes népek szociális és gazdasági fejlődéséről is. 

Természetesen ennek a gyülekezetnek nem az volt a célja és feladata, hogy 
minden problémát megoldjon, minden kérdésre kielégítő és megnyugtató választ 
adjon. Mindössze az volt a cél, hogy közelebb jussanak a tudományos igazság
hoz, az objektív valósághoz. Ezért szenteltek ebből az alkalomból több figyel
met a finnugor népek irodalmi kapcsolatainak is. 

E z a kongresszus felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a finnugorisz-
tika idők folyamán igen változatos tudománnyá vált, az egyes tudományágak 
szorosan összefüggenek, egymásra vannak utalva, azaz a finnugorisztika több 
tudományágból előálló oszthatatlan komplex tudománnyá vált. 

A kongresszus másik érdeme, hogy lehetővé tette a különféle országokban, 
különféle tudományágakban dolgozók szoros kapcsolatát, a személyes kapcso
latok felvételét és a közös munkára szövetkezést. Mint Paul Ariste professzor 
említette megnyitó beszédében, ilyen közös munka lehetne a nyelvi, etnográfiai, 
folklóré jelenségeket tárgyaló atlaszok kiadása. 

Már Helsinkiben Paavo Ravila professzor megnyitó beszédében említette, 
arra kell törekedni, hogy a finnugrisztika ne legyen izolált tudomány, hanem 
ápolja és tegye lehetővé minden nép kapcsolatának vizsgálatát. A tallinni 
kongresszus feladata — Paul Ariste szerint — még jobban megvalósítani ezt a 
célkitűzést, hisz az uráli nyelveket beszélők csak egy részét teszik az emberi
ségnék, s ők is részt akarnak venni és részt is vesznek az egész emberiség 
békéjének, jólétének, a közös megértés megteremtésének nagy munkájában. 

A kongresszus előre meghatározott tudományos és kulturális programm 
szerint végezte munkáját. Négy plenáris ülésen egy-egy hosszabb előadás hang
zott el alapvető kérdésekről (Erkki Itkonen: A finnugor hangrendszer és alak
tan kutatásának jelenlegi állása; Bo Wickman: Svédországi lappológiai kuta
tások; Ortutay Gyula: A magyar népmesék archaikus rétege; Karin Mark: A 
finnugor népek eredetéről az antropológiai kutatások tükrében; Lakó György: 
Sajnovics János és a finnugor nyelvhasonlítás). Az előadások, a közlemények 
nagy számára való tekintettel — 3 0 0 ! — 14 csoportban folyt a munka (Al-
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talános finnugor nyelvészet, balti finn nyelvek, ugor nyelvek, lapp nyelv, permi 
nyelvek, volgai nyelvek, szamojéd nyelv, etnográfia, archeológia, antropológia, 
irodalom, népi irodalom, népzene, népi építkezés és ruházat). Az egyes csopor
tokban előre felkért elnökök vezetésével dolgoztak. így augusztus 19-én dél
után nekem jutott eme megtisztelő feladat az ugor nyelvek csoportjában. Az 
elnöknek a titkár és a kommunikációs eszközök kezelője segített. 

A bejelentett előadások kivonatait tartalmazó gyűjteményt már a kong
resszus megnyitása előtt ízléses táskában kézbesítették minden résztvevőnek a 
programmal, az előadók névsorával, meghívókkal együtt. 

A kongresszusnak ugyanis kulturális része is volt. A fogadásokon kívül, 
melyet az Akadémia elnöke, a városelnök adott és a magánmeghívásokon 
kívül filmbemutatók voltak Észtországról, az észtek életéről, látogatást szer
veztek a szabadtéri múzeumba, ahol észt népviseletbe öltözött idős és fiatal 
személyek észt népdalokat adtak elő kantele kísérettel, észt táncokat jártak, 
nem egyszer a külföldi vendégeket is bevonva a táncba. 

21-én este karénekesek koncertjét hallgattuk meg az Estonia koncertterem
ben. Észtországban is nagy hagyománya van a karéneklésnek. 

Még egy közös kirándulásra is sor került. Tartuba látogattunk el. Impo
záns látvány volt a 17 autóbusz, a rendezőség, az utat biztosító rendőrség gép
kocsijainak hosszú sora a kora őszi hangulatot árasztó enyhén dombos, bájos 
észt tájban. Tartu zászlódíszbe öltözött fogadásunkra. Az emberek sorfalat állva 
üdvözölték a vendégeket. A rektor üdvözlőbeszéde és az egyetem megtekintése 
után közös ebéd, majd a város nevezetességeinek felkeresése volt a programm. 
Este a finn tervezők tervei nyomán épült szép új színházban várt ránk egy 
feledhetetlen est. Az észt dalok, életképek után különleges élményt nyújtó mo
dern balett-előadásban volt részünk. 

Augusztus 23-án déli egy órakor került sor a kongresszus bezárására. Nyu
godtan elmondhatta az elnök, hogy ez a kongresszus is közelebb hozta egy
máshoz az embereket, a különféle népek képviselőit, s ezzel szolgálta az em
beriség békéjének ügyét is. 

A kongresszus végén a magyar delegáció bejelentette, hogy Magyarországot 
javasolják a következő kongresszus helyéül. 

Okvetlenül meg kell említenünk, hogy az egész kongresszus lelke Paul 
Ariste tartui egyetemi tanár, akadémikus volt. A z 6 közvetlensége, szerénysége 
nyomta rá a bélyegét az egész kongresszusra. 
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Matijevics Lajos: 

ADALÉKOK 
A „BARA" SZÓ 
JELENTÉSÉHEZ 

A Bácskában és a Bánságban élő magyarság nyelvében gyakran használatos 
a bara szó. Már régen szótározták is 1, a szó értelmezésében azonban némi el
térés mutatkozik az egyes szótárakban. A szótárírók a szó tárgyalásakor külön 
felhívják a figyelmet bácskai tájszó jellegére. Rövid ismertetésemben a bara 
előfordulásával és jelentósével kapcsolatos észrevételeimet szeretném közölni. 
Etimológiai fejtegetésekbe nem bocsátkozom, azt már többen eredményesen 
megtették. 2 

A Bácskából még nincs külön tájszótánmk, csak rövidke tájszógyűjtéseket, 
tájszómagyarázatokat találunk egyes nyelvészeti folyóiratok lapjain. 8 Ezekben 
itt-ott előkerül a bara szó is. Így pl. Jenő Sándor a bácskai helységek és lako
saik gúnynevének ismertetésében 4 megemlíti, hogy a karavukovaiakat „kroko-
dilus"-nak csúfolják a környékbeliek, mert „ E helység lakosai állítólag kroko-
dilust láttak volna a barában". Ugyanott lábjegyzetében a „bariban" szót a 
„barázdában" kifejezéssel azonosítja. Nyilván a szomszéd községek lakosai jól 
ismerték a szó jelentését, tudták, hogy barának nevezett vízben aligha úszkál 
krokodilus, és ezért született meg jogosan a gúnyolódás is. Hogy a barázda 
szóhoz semmi köze sincs, azt maga Jenő Sándor azonnal észreveszi. Helyesbí
tésében a bara „legalább házhelynyi területű álló vizet jelent, melynek víz
mennyisége az esőzés gyakoriságától függ".8 Jenő Sándor véleményét egészíti KÍ 
Bellosics Bálint magyarázata': „Bács Bodrog vármegyében az olyan csekély 
esésű, sekélyes patakoknak, ereknek a neve, melyek esős időben megdagadnak, 
a szárazság pedig sokszor majdnem teljesen felissza vizüket, amelyek helyen
ként nagyobb nádas mocsarakat alkotnak." 

Földrajzi névanyag gyűjtése közben sok régi térképen is megtaláltam a 
barával jelölt földrajzi fogalmat. Az eddig átnézett térképeken mocsaras, lápos 
területek neveként szerepel: 

Tompa bara (Szabadka térképe, 1779.) 
Zsenska Bara (Monostorszegh térképe, 1817.) 
Veliko Bara (Szonta térképe, 1857. ) 
Kalugyer bara (Bogyáni térképe, 1874. ) 
Gyermozs bara (Nagybecskerek térképe, 1896. ) 
Willer bara (Torontál Vármegye térképe, 1896.) 
Nagy bara (Doroszló térképe, ?) 
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A bara még ma is élő szó, még ma is használják, a legújabb népnyelvi 
adatok földrajzi névként való előfordulásairól és köznévi jelentéséről tanús
kodnak. 

a.) Földrajzi névi előfordulásai 

Bara (Ada, 1968.) 7 „az Oromparton eredő és a falun átfolyó 
patak neve" 

Bara (Feketics, 1969.) „a Krivaja folyócska neve az idősebbek 
nyelvében" 

Bara (Kishegyes, 1969.) „a Krivaja folyócska neve az idősebbek 
nyelvében" 

Bara ucca (Horgos, 1968.) „utcanév" 
Baraajj (Feketics, 1969.) „falurész neve" 
Baraparti Óvoda (Ada, 1968.) „a Cseh Károly Általános Iskola 

népi neve" 
Baraparti Iskola (Ada, 1968.) „a Cseh Károly Általános Iskola 

népi neve" 
Bíró bara (Temerin, 1969.) „vízzel telt árok" 
Cigám bara (Temerin, 1969.) „vízzel telt árok" 
Dugója bara (Ada, 1968.) „rövid patak" 
Fekete bara (Gombos, 1970.) „kis álló víz" 
Grisza bara (Temerin, 1969.) „vízzel telt árok" 
Holcér bara (Gombos, 1969.) „mocsaras terület" 
Jánozs bara (Kupuszina, 1970.) „álló víz" 
Jaszi bara (Szabadka, 1970.) 1. „mocsaras terület", 2. „a mocsa

ras területen húzódó vízzel telt árok neve" 
Jegricska bara (Temerin, 1968.) „keskeny folyócska" 
Kígyós bara (Kupuszina, 1969.) „a Duna keskeny holtága" 
Kizs bara (Temerin, 1969.) „vízzel telt árok" 
Nagy bara (Temerin, 1968.) „a Jegricska bara másik neve" 
Nemed bara (Feketics, 1969.) „a Krivaja folyócskának az a 

része, amelynek partján németek laktak" 
Podbara (Újvidék, 1970.) 1. „mocsaras terület", 2. „ma a mo

csárra épült városrész neve (átvitellel)" 
Sózsbara (Újvidék, 1970.) 1. „mocsaras terület", 2. „ma a mo

csárra épült városrész neve (átvitellel)" 

b.) Köznévi előfordulásai 8 

„Mikó a bara visszahúzódott, a partyán ojan fehér széksó ma-
ratt. Eszt összeszőtték az asszonyok és meszetek vele. Sokan aszon-
gyák, hogy a Hatodik körbe a házak nem azé ojan csúnyák, mer 
ott fojik a Jaszi bara. Van ojan terület, ahun több bara is van, több 
a limbus, hanem itt a széksótú ojan rétegessek a falak" (Szabadka, 
1970.) A szó jelentése: 1. „mocsaras terület", 2. „vízzel telt árok" 

„Lehajtották a kacsákat a bara partyára, ott is hatták egísz nyá
ron" (Bácstopolya, 1970.) A szó jelentése: „vízzel telt gödör" 

„Uszkának a barába a burik" (Bajmok, 1970.) A szó jelentése: 
„tócsa a Krivaja folyócska mellett" 
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„A székes agyagos födekén ásott gödrökben összegyüllik az esső-
víz, amejjik elég csekély és eszt nevezzük baráknak" (Horgos, 1970. ) 
A szó jelentése: „az ásott gödrökben felgyülemlett víz neve" 

„Mikó a tó nem fagyod bé, emöntek a barára korcsijázni, ajis jó 
vót. Én is emöntem, hanyatt is estem töpsző." (Ludas, 1970.) A szó 
jelentése: „tócsa" 

„Nem hajtotta el a libákat a barára, pedig ű is megfürödhetett 
véna. A víz nem méj, nem veszéjés, még nem is ojan nagy, csak elég 
sáros." (Kikinda, 1970 . ) A szó jelentése: 1. „tócsa", 2. „mocsaras 
terület" 

„ H a esik az esső több a víz, nagyobb a bara. Nem lehet mindég 
benne fürdeni, mer sokszó kiszárad." (Zrenjanin, 1970.) A szó jelen
tése: 1. „álló víz", 2. „vízzel telt árok", 3. „náddal benőtt iszapos 
talaj" 

Népi gyermekversekben is, mint köznév fordul elő: 

„Sáros kanta, sáros kanta, 
belé pottyant a barába 
Sáros kanta, sáros kanta." (Csúfolódó)' 

„Halász halász, mit halászik? 
Kis barában kotonázik. 
Béka mén a horogra, 
te még fuss a sarogba!" (Kiszámoló) 1 0 

„Bara vize iszapos, 
ez a kislány takaros. 
Ety kettő három, 
ü Vész majd a párom." (Kiszámoló) 1 1 

A Szerbhorvát Értelmező Szótárban" „1 . a. plitka stojeéa voda 2. vodo-
plavno podvodno zemljiste 3. slabije seno s podvodne livade; a Szerbhorvát— 
Magyar Szótárban 1 3 pedig a 1. mocsár, posvány 2. pocsolya pocséta tócsa 3. 
rét" jelentésekkel értelmezik. 

A felsorolt adatok alapján a következőket jegyezném meg: 

1. A „bara" a jugoszláviai magyarok előtt ismert kifejezés, főleg 
a Bácskában és a Bánságban használják. 

2. Nyelvünkbe szókölcsönzéssel kerülhetett a szerbhorvátból, mert 
az említett területeken egyaránt élnek vele a szerbhorvát és a magyar 
nyelvet beszélők. Ugyanazt a mocsaras területet, lápot, patakot, vízzel 
telt árkot stb. azonos névvel jelölik az egy területen, egy helyen élő, 
de más nyelvet beszélő emberek. 

3. Földrajzi tulajdonnévként és földrajzi köznévként a víznevek 
csoportjában szerepel. Az átadó nyelvben sem egyetlen jelentése isme
retes, így a jugoszláviai magyarban is több fogalom megnevezésére 
alkalmas. Jelenthet pl.: 
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a. mocsaras földterületet; 
b. nedves, vízinövényekkel benőtt földterületet; 
c. sekély, kevés vízmennyiségű állóvizet; 
d. mesterségesen ásott, esővízzel telt gödröt; 
e. keskeny folyócskát, patakot, holtágat. 

4. Előfordul: 
a. mint egytagú földrajzi tulajdonnév: Bara; 
b. mint az összetett földrajzi név második köznévi tagja: Viller 

bara; 
c. mint az összetett földrajzi név első tagja 1 4 — 1. még megvan 

a nevet adó bara az illető földrajzi egységben, 2. már nem víznév a 
bara — B a r a ucca, Baraajj . 

J E G Y Z E T E K 

1 Czuczor Gergely és Fogarasí János: A magyar nyelv teljes szótára — Pest, 1862. I . 426 . , 
Balassa József: A magyar nyelv szótára — Budapest, 1940. 5 1 . old. 
1 Edelspracher Antal: Nyelvtudományi Közlemények 10. 344 . old. Pest 1872; 
Gombocz Zoltán: A szlávság török elemeiről, Nyelvtudomány I V . 289 . old.; 
Gombocz Zaltán—Mclich János: Magyar ctymológiai szótár — Budapest, 1914. I . 379. old.; 
Dr. Erich Всгпекет: Slawisches Etymologisches Wörterbuch — Heidelberg, 1924. 4 3 . old.; 
Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai — Budapest, 1955. I . 78 . old. 
I „bara: állóvíz (posványos)" — Bacsó Gyula: Az adavidéki nyelvjárás fd tekintettel a mondattani 

sajátságokra, Tájszók — NyF. X X X V I I . 21 . old.; 
,,bara: sekély víz" Stiefclmayer Matild: Népnyelvi hagyományok, tájszók — Nyr. X X X I X . 3 8 . old.; 
„bara: mocsár, láp" (Szabadka, Gombos, Doroszló, Kupuszina, BácsfÖldvár) Penavin Olga: A tér

színi formák köznevei Észak-Bácskában — Nyr. X C I I . 454. old. 
* Jenő Sándor: Helységek gúnynevei, Bácsmegyeick — Nyr. X X V I . 143. old. 
^ U o . 144. old. 
* Bellosics Bálint: Bara — Nyr. X X V I . 317. old. 
7 A zárójelben a község neve mellett a lejegyzés Ideje áll. 
* A szó köznévi előfordulásainak ellenőrzése a feltűntetett község lakosaival folytatott beszélgetés 

közben történt. Csak néhány adatközlő nevét említeném meg: Horváth Teréz, 66 éves, Szabadka, Horváth 
Erzsébet, 83 éves, Szabadka, Papp Pál, 60 éves. Horgos, Fodor Julianna, 52 éves, Horgos, Rózsa Gizella, 
17 éves Horgos, Szaniszló Irén, 17 éves Horgos. 

• Ezt a csúfolódó verset Szabadkán a Zorka-gyár környékén jegyeztem le. Sáros, piszkos gyermeket 
csúfolnak így. 

» A kiszámolót Szabadkán mondják a Zorka-gyár környékén és a Szand-pálya környékén. 
I I A kiszámolót Kishegyesen jegyeztem le, ma már csak az idősek ismerik. 
u Rečnik srpskohrvatskog knjiícvnog jezika, Novi Sad — Zagreb, 1967. 140. old. 
" Srpskohrvatsko-madarski recnik — Szerbhorvát—magyar Szótár, Novi Sad, 1968. 49 . old. 
" Ilyen alakban Magyarország helységnévtárában is szerepel: „Baraalatti tanyák — Zsablya, Bács— 

Bodrog vtn., Zsablyai j . , Barapart — Boldogasszonyfalva, Bács—Bodrog vm., Zsablyai j . " — Magyarország 
helységnévtára, Budapest 1954. 
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Dávid András 

LJUBA IVANOVA — 
HRVATSKE STARINSKE 
NARODNE PJESME 
SAKUPLJENE U NASE DANE 
PO DALMACIJI. 
ZAPISAO I UREDIO 
OLINKO DELORKO 

Matica hrvatska, Split, 1969; 411 (különös tekintettel a kötet bungari-
cáira) 

1. 

Delorko Olinko ismert horvát folklórtudós és fáradhatatlan népdalgyűjtő 
alább bemutatásra kerülő kötete a napjainkig hagyományozott és megőrzött 
népi énekkultúra üdeségével, színességével, főként pedig archaizmusával lebilin
cselő gyűjteménye. Bennünket ez alkalommal is e délszláv (konkrétan: horvát) 
kötet magyar vonatkozású anyaga foglalkoztat majd behatóbban. 

A szerző jelen kötetét a személyes terepi gyűjtések alkalmával följegyzett 
kétezer háromszázhatvanöt énekből válogatta össze. E méreteiben és eredmé
nyeiben nagy gyűjtőakció 1953-tól 1968-ig tartott, huszonegy kiszállást ered
ményezve a dalmát tengerparton és szigetvilágon: az északi Premuda szigettől 
a déli, konavljei Moluntáig. Az így egybegyűlt és a további kutatómunka szá
mára megörökített énekanyagot Delorko a zágrábi Jugoszláv Tudományos 
Akadémia tulajdonát képező, mintegy tizennyolc kéziratos gyűjteményben ren
dezte el. 

Az énekeket koros, sőt valójában agg és főként írástudatlan nők ajkáról 
jegyezte föl, a fiatalabb énekmondók meg kivétel nélkül idős hozzátartozóiktól 
tanulták el a körükben ismert darabokat. A szerző mindebből arra következ
tet, hogy a kötetben prezentált anyag régisége egészében vitathatatlan, s ezt az 
alcímben is ilyen értelemben és erre való tekintettel hangsúlyozza. 

Megjegyzendő egyébként, hogy Delorko olyan területen gyűjtött, amely 
évszázadok óta a délszláv énekhagyomány igazi gyöngyszemeit csillantotta föl, 
eleinte egy-egy alapjában véve más tárgyú és más célú följegyzés, egy-egy csak
nem véletlenszerű gyűjtés nyomán. Elegendő, ha csupán példaként a X V I . szá
zadi Petar Hektoroviéra és a raguzai Nik'sa Ranjinára, a X V I I . századi Jura) 
Barakovićra, a X V I I I . századi Đuro Matijaševićra és Jozo Betondiéra vagy 
Andrija Kacié-Miosiira, esetleg Alberto Fortis apátra (illetve az általa Split 
környékén talált és azóta európai diadalutat bejárt Hasanaginicára) gondolunk. 
A következő, X I X . század sem marad le ilyen szempontból az előbbiek mö
gött, hiszen Vuk Karadzic köteteinek számos, ritka esztétikumú darabja erről 
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a vidékről származik, s ugyanez a helyzet a horvát Matica köteteiben, Valtazar 
Bogisió híres, főként hosszúsoros énekeket tartalmazó könyvében stb., stb. 

Delorko X X . századi sikeres akciója, amely eddig több jól szerkesztett, 
értékes anyagot tartalmazó kötetet eredményezett (Hrvatske narodne haladé i 
románcé, Zgb., 1 9 5 1 ; Zlatna jabuka, Zgb., 1956; Narodne lirske pjesme, Zgb., 
1963; Narodne epske pjesme I, Zgb., 1964) , ilyen előzmények után, a folya
matosság példázata, a koncepciójában és begyűjtött anyagában is egyaránt méltó 
folytatás. E gyűjtés meg a szóban forgó kötet jelentős bizonyíték arra is, hogy 
a régi énekréteg hagyományozódására, valamint a terjedési irányának tenden
ciájára és fönntartására vonatkozó „ c e n t r u m — p e r e m" tézis hipote
tikus volta kisebb és nagyobb régiók vonatkozásában egyaránt mind erőtel
jesebben; mennyiségében és minőségében is mind reprezentatívabb bizonyító 
anyaggal támasztható alá. Ebből következően érthetőbbnek látszik az a tünet-
szerű jelenség, hogy az ún. „központi" délszláv daltermő vidékekről rég eltűnt, 
illetve feledésbe merült témák, motívumok és teljes szövegű énekek immár csak 
a dalmát tengerpart és szigetvilág táján, tehát a „peremvidékeken" őrződtek 
meg mindmáig. Ez a körülmény magyarázza számos esetben egyébként a ma
gyar vonatkozású énekek egy részének fönnmaradását és lenyűgöző régiségüket 
is. (Vö. ezzel kapcsolatosan e folyóirat 3. számában közölt tanulmányunkat a 
Nagy Lajos király emlékét őrző énekek jelenségéről!) 

2 . 

Delorko Olinko Ljuba Ivanova c. jelen kötetének anyagát nem a tema
tikai megfelelések alapján csoportosította, hanem az énekek metrikai fölépíté
séből indult ki, így a könyv fejezetcímek útján történő belső tagolását is en
nek a szerkesztési elvnek rendelte alá; fejezetcímül egy-egy ének kezdősorát 
emelve ki. 

A kötet egyébként románcokat, tréfás és vegyes tartalmú énekeket, majd 
balladákat, gyermekdalokat, legendás énekeket, bordalokat, lakodalmi, katona-
és arató énekeket, valamint altatódalokat tartalmaz. A fölsorolt énekkategóriák 
darabjainak zöme kötött ritmusú, például tíz szótagú, ún. „deseterac" (4 + 
+ 6-os tagolással), de találunk nyolcasokat (4 -f- 4-es és 3 + 2 + 3-as tago
lással), elvétve pedig hatosokat, heteseket és tizenketteseket is. A gyűjtemény 
az ilyen módon kiképzett, kötött ritmusú énekekkel párhuzamosan kötetlen, 
szabadabban alakított darabokban is bővelkedik. 

Érdemesnek látszik megemlíteni, hogy a gyűjtő a nagyobb városi és egyéb 
központoktól távolabb eső vagyis elszigetelt településeken kevesebb anyaghoz 
jutott, míg a némileg élénkebb kommunikációjú helységekben fáradozását va
lahányszor siker koronázta. 

A kötetben található énekek, minden helyi jellegű eredetiségük mellett, 
lépten-nyomon a nyugat-európai (spanyol, francia, olasz) közvetítés, minta 
vagy ihlető forrás nyomait csillantják föl. A boszniai és hercegovinál moha
medán elemek jelenléte ugyancsak vitathatatlan, a szerb és magyar történeti 
személyek gyakori szerepeltetése pedig az északkeleti-keleti eredetről vagy az 
onnan származó hatások tendenciájáról tanúskodik. 

A gyűjtemény egyébként a szerző meglehetősen terjedelmes bevezetőjével 
és a vonatkozó irodalom jegyzékével indul, majd az összesen kétszázhatvan-
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nyolc énekszöveg után kivételesen gazdag függelékanyaggal zárul. (E függelék
anyag körültekintő alapossággal a következő elemeket tartalmazza: a följegy
zés helyét, időpontját, az énekmondó adatait, az énekszöveget tartalmazó kéz
iratos gyűjtemény címét és számát; teljes és töredékes szövegű változatokat; 
szótárt; névmutatót; az énekmondók betűrendes mutatóját, a lelőhelyek ábécés 
sorban elrendezett jegyzékét; az énekek rövid tartalmi kivonatát; a kezdősorok 
mutatóját; az énekek cím szerinti mutatóját és általános tartalommutatót), 
örömmel állapítható meg, hogy e függelékanyag minden tekintetben kielégítheti 
a legigényesebb kutatót is. El kell mondanunk e helyen azt is, hogy a hagyo
mányos énekköltés anyagát föltáró régibb és újabb hazai kiadványok sorában, 
meglepően sokoldalú kísérő apparátusa alapján, Delorko kötete párját ritkító 
igényű teljesítmény. 

3. 

A kötet ilyen fölépítésű anyagában kapott helyet az a tizenhét ének is, 
amely magyar vonatkozásokat tartalmaz. Jellegüknél fogva ezek az énekek 
több síkot ölelnek föl, magyar vonatkozású komponenseik pedig egymástól el
térőek. Egy részük ugyanis H I T E L E S M A G Y A R H Ő S Ö K (Nagy Lajos király, 
Hunyadi János, Székely János és Mátyás király) emlékét őrzi. Ilyen értelem
ben Nagy Lajos királyról ( 1 3 4 2 — 1 3 8 2 ) összesen egy ének szól, a 121. számú, 
amelyről a Közlemények előbbi, 3. számában ( 5 7 — 5 8 . 1.) behatóbban szóltunk, 
s a szerbhorvát eredetivel párhuzamosan az ének magyar nyelvű fordítását is 
közöltük. 

Hunyadi Jánossal ( ? — 1 4 5 6 ) már több ének foglalkozik. A 24. számúban 
Jankó (Jankó, Jankul) például, a Béla királyról és Bankó leányáról szóló szép
história szituációjához hasonlóan, nem ismeri föl jegyesét, aki vitézi ruhát öltve 
három esztendőt tölt mellette. Ennek az éneknek első ízbeni teljes magyar for
dítását is közöljük: 

Jankó nem ismeri föl a vitéznek öltözött leányt 

Vadat űzött Jankó ifjú gyermek, 
özvegy Janja udvarának táján. 
Szóval szólott özvegy Janja asszony: 
„Ne űzz vadat, Jankó ifjú gyermek, 
ne űzz vadat udvaromnak táján, 
mert nékem nincs eladó leányom, 
csak egyetlen drága kis gyermekem; 
Ruza lányom, tizenkét esztendős, 
férjhez menni még kicsiny a gyermek!" 
Amint Jankó fanját megértette: 
„A fenyődet, Janja özvegyasszony, 
ha gyermeked kicsiny férjhez menni, 
én sem vagyok, Jankó, nősülésre!" 
Gyűrűt átnyújt, szablyáját kivonja: 
„A menyegző rövidesen légyen, 
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kis ideig várni fogok rája, 
kis ideig: három álló évig, 
míg az ujjak gyűrűre megnőnek, 
patyolat nyak arany kalárisra, 
piros orca míg a csókra érik!" 
Elment Jankó saját otthonába, 
maradt Ruia jó anyja házában. 
Gondolkodott Ruzica leányzó, 
fejét törte, mit hogyan is tegyen, 
majd anyjához ilyen szókkal szólott: 
„Ó én öreg, kedves jó anyácskám, 
Jankóval én biz' víni elmegyek, 
kis ideig: három álló évig!" 
öreg anyja ilyenképpen szólott: 
„Ne menj oda, kedves jó gyermekem, 
gyönge vagy még, Ruia, és fiatal, 
tégedett ott fölismer majd Jankó." 
Ruia leány nem hajlik a szóra, 
hanem gúnyát szabat férfi módra, 
amilyet lát Jankó vitézein. 
Jó lovára ezután fölpattan, 
nyomban Jankó udvarához száguld, 
föltalálja Jankul édesanyját, 
s illendően őt imígy köszönti: 
„Adjon Isten, Jankul édesanyja, 
hol van Jankó, te kedves gyermeked?" 
Jankul anyja ilyenképpen szóla: 
„Fenyőfádat, idegen dalia, 
mátkájától tegnap későn jött meg, 
most meg reggel jó álmát alussza!" 
„Menj és költsd fel Jankó fiacskádat, 
és mond néki, hogyha már fölserkent, 
várja őt egy idegen dalia, 
lenne hozzá egy-két szava néki, 
tekintsen ki az ablakon által!" 
Megy az anyja jó Jankó fiához: 
„Jankó fiam, én kedves gyermekem, 
házadban egy idegen dalia; 
udvarodba ahányan jöttének, 
ennél szebbet én bizony nem láttam." 
Amint Jankó anyját megértette, 
egyenesen az ablakhoz lépett, 
s szóval szólott le az idegenhez: 
„Mi járatban vagy az udvaromban: 
jöttél hozzám vitézi párbajra, 
avagy talán pénzre van szükséged, 
avagy hozzám szolgálni érkeztél?" 
Szóval szólt az idegen dalia: 
„Nem jöttem én vitézi párbajra, 



hanem véled hogy víni mehessek, 
kis ideig: három álló évig. 
A törökök anyám elrabolták, 
te is egy kis pénzt kaphatnál tőlem, 
ha anyámat én kiszabadítom!" 
Erőst tetszett e pár szó Jankónak, 
és minderre mosolygott is Jankó, 
majd szép nevet adott nyomban néki, 
ily szép nevet: Ladimir rab ifjú. 
Zöld erdőbe ekkor elindultak, 
elindultak többi társaikkal. 
Amikor a sötét éj leszállott, 
Jankó alszik, mint a pólyás gyermek, 
Ifjú Ruia szemét se hunyja le, 
hanem karját Jankón általveti: 
„Mézédesen alszol, ifjú Jankó, 
hogyha mostan a mátkádnál lennél, 
bizony ő is nyugodtan pihenne!" 
Amint Jankó fölserkent álmából, 
Ruia leány ilyen szóval szólott: 
„Fenyőfádat, Jankó, ifjú gyermek, 
igazat mondj, Isten úgy segéljen, 
szándékodban van-e házasodni!?" 
Eképpen szólt e szavakra Jankó: 
„Szándékomban, Ladimir rab ifjú, 
szép Ruiával, az egyke leánnyal." 
Hogy beállt a harmadik esztendő, 
csak nem marad nyugton a leányzó, 
elmégyen az arató lányokhoz, 
térdükről a szoknyát föllebbenti, 
az arcukat összeharapdálja. 
Panaszt tettek az arató lányok, 
panaszt tettek Jankó uraságnál: 
„Jó uraság, kedves Jankó urunk, 
kergesd haza Ladimir rab ifjút, 
mert nem nyugszik ez a legényifjú; 
térdünkről a szoknyát föllebbenti, 
az arcunkat összeharapdálja." 
Fölkacagott Jankó e panaszra, 
majd útjukat haza felé vették. 
A többiek lovukról leszálltak, 
de nem szállt le Ruzica leányzó, 
bástya körül lovát táncoltatja, 
és eközben zengő dalt dalolgat: 
„Én Istenem, hála legyen néked, 
ím elmúlott már három esztendő, 
hogy én Jankó urasággal vagyok, 
bizony engem nem ismert föl Jankó, 
és arcomat körül sem csókolta!" 
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Azt hitte, hogy őt senki sem hallja, 
de hallotta Jankó szolgálója, 
elfutott és Jankónak elmondta: 
„Jó uraság, kedves Jankó uram, 
vagy nem tudod, vagy nem törődsz véle, 
amiről zeng Ladimir rab ifjú; 
hogy tevéled, urasággal vagyon, 
véled vagyon három esztendeje, 
és hogy bizony te föl nem ismerted, 
és orcáját körül sem csókoltad!" 
Amikor ezt megértette Jankó, 
nagyot sújtott térdére kezével: 
„Engem eddig senki be nem csapott, 
mint ahogyan ma ez a leányzó!" 
Azzal máris a bástyához futott, 
és ily szókkal szólott Ladimirhoz: 
„Ügy igaz-e, Ladimir rab ifjú, 
úgy igaz-e, mit a szolgám mondott: 
te az előbb zengő dalt daloltál, 
hogy te vélem voltál, urasággal, 
vélem voltál három esztendeig, 
én meg Jankó nem ismertelek föl, 
és arcodat körül sem csókoltam?!" 
Csak fölfelelt Ladimir rab ifjú 
(tudjuk, hogy ö Ruiica leányzó): 
„Ügy igaz az, te Jankó uraság, 
én valóban zengő dalt daloltam, 
és többet is a szolga szavánál!" 
Lovát csapja, s haza felé vágtat. 
Amikor ezt Jankó megértette, 
násznépet gyűjt, megy a leányzóért. 

A 47. számú énekben Jankó (Jankó, Sibinjanin Jankó), kilenc esztendei 
távollét után, akkor tér vissza otthonába, amikor neje, engedve a kérők özö-
nének, immár új lakodalmát üli. Jankó tánca és gyűrűje Ruzica asszonynak 
semmit sem mond, de a fészkét bontó fecskéről szóló, allegorikus daláról végül 
is fölismeri. A téma a Hunyadi Jánosról szóló délszláv epikus énekhagyomány
ban egyébként jól ismert, s eleddig mintegy öt szerb, horvát és szlovén nyelvte
rületről származó közvetlen változatát tartjuk számon. 

A következő, 222. sz. románcban más neves vitézekkel szemben csupán 
Sibinjanin Jankó tudja, milyen ajándék való a leánynak. Ö ugyanis a leánytól 
kapott narancsot gálya, illetve aranytükör helyett lovas vitézzel viszonozza. 

A megcsalt férj szerepében látjuk viszont hősünket (Jankó, Sibinjanin 
Jankó, Jankul) a kötet utolsó, 268 . számú darabjában, aki a Barcsai c. székely 
népballadából ismert férj módján felesége ládájában találja meg a rejtegetett 
idegen férfit, amiért a hűtlen asszonyt — ugyancsak a magyar népballadához 
hasonlóan — vászonba tekeri, szurokkal vonja be, majd élő fáklyaként égeti el. 

A kötetben előforduló következő hiteles magyar hős Székely János (?— 
1448) . Öt szerepelteti Sekula néven a 28 . sz. ének, testvéreként meg ismét 
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Hunyadi János (Jankó) tűnik föl. Székelyt édesanyja papnak szánja, 3 azon
ban — a veszélyt elhárítandó — a Görög Ilona c. székely népballandánkból 
ismert megoldás szerint, „csudahalottként" csábítja „ravatalához" a szeretett 
leányt, hogy aztán el sem engedje többé. Székely Jánosnak a délszláv epikus 
énekhagyományban rendszerint Hunyadi a nagybátyja. Delorko kötetének 40. 
énekében Hunyadi szerepét a (fiktív identitású) agg Vid tölti be, aki önmaga 
helyett unokaöccsét, Székelyt (Sekula, Sekul) ajánlja a tündérleánynak, a tánc 
tudniillik már nem neki való. 

A 174. sorszámú énekben Buda királya (kraj od Budina) hadba indulva, 
a sereg irányítását Székely bánfira (Banovié Sekule, Sekul) bízza. Az ének fő
szereplője mindamellett a király, aki a csata előtt visszatér a bánfi várához, s 
ott ennek hangját mímelve, elcsábítja húgát. A győztes csata után azonban nőül 
veszi a leányt, s ezzel helyre hozza előbbi vétségét. 

Az utolsó ide vonatkozó darabban (250. sz. é.) Székely bánfi (Banovié 
Sekula, Banovac Sekula) Hunyadi Jánossal (Sibinjanin Jankó) együtt epizód
szereplő. A bánfi tudniillik Prilepi Stjepannal Madár bánnál, Madár városban 
szolgál, s a bánt több napos vadászatra kíséri el, miközben Stjepan, cselhez 
folyamodva, elcsábítja Magyar leányát. A bán haragjában nyársra húzatja és 
megsütteti Stjepan két öccsét, akik a lakodalmas násznép jöveteléről hoznak 
hírt. A szörnyű eseményt követően érkező lakodalmasok soraiban, Marko ki
rályfi mellett, találjuk majd a násznagyi tiszttel fölruházott Hunyadit is. 

A 174. számú énekben említett Buda (fiktív) királya még egy énekb;n 
(198. sz.) jelentkezik, méghozzá a két testvér: Mitar és Stipe társaságábin. 
A fivérek, látva barátaik elhidegülését, feleségeiket fogják vallatóra. Azt állít
ják ugyanis, hogy a budai király (kraj budinski) házasítja fiát, s a nászün-
nepre az egyik fivér csak úgy mehet el, ha a másik kisegíti saját vitézi föl
szerelésével. Stipe neje készséggel segítene sógorán, Mitar felesége azonban ezt 
gőgösen visszautasítja. Kiderül tehát, ki okozta a barátok távolmaradását. 

Ez a Šibenik közelében följegyzett szöveg a Jaksići kusaju ljube c. ének 
(vö. Vuk St. Karadzic: Srpske narodne pjesme. Leipzig, 1823; 11/99.) már 
kissé általánosodon, mindenképpen továbbalakult változata. Vuk énekében, a 
föntebb vázolt helyzetnek megfelelően, a két fivér Mitar és Bogdan, Buda ki
rálya pedig félreérthetetlenül Mátyás. Bizonyára nem tévedünk, ha a vázoltak 
után ez esetben is az itt szereplő, immár elszemélytelenedett, dekonkrerzáló-
dott budai királyt Mátyással azonosítjuk, hisz ebben a szerephelyzetben láthat
tuk őt a régibb gyűjtések megfelelő és föltétlenül eredetibb változataiban. 

A történeti magyar hősök mellett Delorko kötetének magyar vonatkozásai 
közé sorolhatjuk B U D A V A K szerepeltetését. A 37. sz. énekben arról esik 
ugyanis szó, hogy a törökök Budavárt (Budin grad) rabolva, Pijera leányt is 
elhurcolják. Egy másik darabban viszont (208 . sz. é.) Budavár (grod Budin), 
Budin) a szerelmesek idilljének színhelye. 

Az eddig felsoroltaktól eltérő réteget képez a kötet 39. és 65 . számú 
éneke. E két ének a Béla királyról és Bankó leányáról szóló délszláv eredetű 
magyar széphistória fablójával rokonítható frappáns motívumbeli megfelelé
sekkel. 

Végül, a tágabban értelmezett hungaricák utolsó rétegét képezi az a három 
ének, amely ismert székely népballadáinkkal mutat téma- és motívumbeli pár
huzamokat. Az egyik darab ( 1 4 1 . sz. é.) a mi Kőmivcs Kelemenünk dalmát ro
kona. A Görög Ilona balladánkban kifejtett furfangos leánycsábítás a „halottá 

149 



válással" a kötet 153. sorszámú énekében jelentkezik szerbhorvát változatban, 
míg a magyar Sárig hasú kígyó (Hűség próbája) történetét a Dugi Ótok szi
getén följegyzett és a kötetben a 239 . szám alatt szereplő szerbhorvát ének 
tartalmazza. A férfi szereplő ez esetben Marko királyfi, akit — a megfelelő 
szüzsé szerint — nem az anyja, sem a húga, hanem hűséges neje szabadit meg 
a nyakára tekerőzött kígyótól. 

4. 

Végezetül szögezzük le, hogy Delorko Olinko Ljuba Ivanova című jelen 
kötete a föntebb felsorolt, előbbi publikációk mindenképpen sikerült, archaikus
nak minősíthető anyagú, válogatásában gazdag és koncepciózus továbbépítését 
jelenti. 

Jóllehet kései gyűjtésről van szó, egy olyan időpontban történtről, amely 
időpont már nem kedvez a szóbeli úton fönntartott énekhagyomány terjedé
sének és megmaradásának — ; e gyűjtemény mégis ragyogó szépségű énekeket 
tartalmaz, a közöttük előforduló magyar vonatkozású darabok jelensége pedig 
— a gyűjtés időpontját tekintve! — eseményt jelent a szakember és érdeklődő 
számára, azt igazolva és arra figyelmeztetve, hogy a serény kutató az élő dél
szláv énekhagyomány kincsei között keresgélve még napjainkban is találhat 
hiteles régiséget reveláló magyar vonatkozású darabokat. 
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A Z I N T É Z E T É L E T É B Ő L 





Szeli István 

AZ INTÉZET 
NYÁRI—ÖSZI 
MUNKÁJÁRÓL 

A nyári és kora-őszi időszak legtöbbször eseménytelenül telik el a tudo
mányos kutatóintézetekben, július óta azonban mégis történt néhány lejegyzésre 
érdemes esemény Intézetünkben. 

Folklór-terveztünk megvalósulásához kétségtelenül közelebb visz bennün
ket Tóth Ferenc asszisztens munkába lépése, aki szeptember elsejétől átvette a 
tervezetben megjelölt munkálatok szervezését és irányítását. 

Állandó munkatársaink közül többen tettek látogatást külföldi tudományos 
intézetekben. Dr. Mikes Melánia augusztus 31-én a stockholmi egyetem általá
nos nyelvészeti tanszékén tartott előadást Mondattani kutatások a gyermek
nyelvben címmel. Ezen kívül részt vett a brnói gyermeknyelvi kongresszuson 
( X . 1 4 — 1 6 . ) , s mint Intézetünk gyermeknyelvi kutatásokkal foglalkozó cso
portjának vezetője két előadást tartott (Dr. Dezső László és Vlahovié Ple-
menka közös beszámolója): a) A mondat programozása a gyermeknyelvben 
és b) Tárgyas és helyhatározós szerkezetek a gyermeknyelvben címmel. A M T A 
Nyelvtudományi Intézetével közösen vállalt téma (a főnévi csoportok kutatása 
és a határozottság kérdésköre) munkálatain dolgozott Budapesten október 19-
től 24-ig. 

Dr. Andelié Magdolna a budapesti levéltárakban és könyvtárakban vég
zett anyaggyűjtést összehasonlító irodalmi tanulmányaihoz szeptember 28 és 
október 11-e között. 

Dr. Szeli István a budapesti Tankönyvkiadó Intézet, a ljubljanai Državna 
založba és a Hungarológiai Intézet közös munkájában készülő magyar—szlovén 
és szlovén—magyar szótár szerkesztőségi megbeszélésén vett részt Budapesten 
október 19-től 21-ig. 

Tóth Ferenc a kecskeméti folklór-találkozón vett részt 1970. augusztus 
21-én és 22-én. 

Dr. Andelié Magdolna és Tóth Ferenc a vajdasági szlovákok néprajzi ta 
nácskozásán képviselték Intézetünket október 22-e és 25-e között. 

A MTA Irodalomtudományi Intézete és a Hungarológiai Intézet évi mun
katárscseréjének keretében szeptember 29-e és október 5-e között Intézetünk 
vendége volt Dr. Fenyő István tudományos főmunkatárs. 

Október hó folyamán látogatást tettek még Intézetünkben Juhász Ferenc, 
Dr. Fabricius-Kovács Ferenc, Dr. Derne László és Dr . Hegyi Endre Budapest
ről és Dr. Péter László Szegedről. 
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A Tartományi Tudományügyi Közösség Pastyik László asszisztens részére 
5000 dináros, Vajda Gábor asszisztens részére pedig 4000 dináros ösztöndíjat 
hagyott jóvá az 1970/71- i tanévre magiszteri tanulmányaik végzésére a belgrádi 
egyetem Filológiai Karán. Intézetünk Tóth Ferenc magyarországi tanulmányai
nak ösztöndíjazására vonatkozó kérését a Közösség javaslólag terjesztette fel 
a Szövetségi Tanácshoz. 

* * * 

Kedves kötelességünknek teszünk eleget, amikor köszönetet mondunk az 
Intézetünknek ajándékozott könyvekért, folyóiratokért és különlenyomatokért. 
Folyó év júliusa óta az alábbi személyek és intézmények gazdagították könyv
es dokumentumtárunkat: Dr. Póth István, Dr. Büky Béla, Dr. Fenyő István, 
Dr. Fabricius-Kovács Ferenc, a M T A Könyvtára, Országos Széchényi Könyv
tár — B U D A P E S T ; Dr. Angyal Endre, a MTA Dunántúli Tudományos Inté
zete, Tanárképző Főiskola — P É C S ; Dr. Péter László, Somogyi-Könyvtár, 
Móra Ferenc Múzeum — S Z E G E D ; Dr. Gunda Béla — D E B R E C E N ; Xantus 
János Múzeum — G Y Ö R ; Türr István Múzeum — B A J A ; Hermán Ottó 
Múzeum — M I S K O L C ; Dobó István Vármúzeum — E G E R ; Király Ernő, 
Dr. Borivoj Marinkovié, Jung Károly, Dr. Lőbl Árpád, Tartományi Oktatás
fejlesztő Intézet — Ú J V I D É K ; Milenko Beljanski — Z O M B O R ; Vajda József, 
Életjel — S Z A B A D K A ; Városi Múzeum — Z E N T A ; Fertner István, A P A T I N . 

E S Z Á M M U N K A T Á R S A I 

DR. A N Đ E L I Ć M A G D O L N A , A H U N G A R O L Ó G I A I I N T É Z E T T U D O M Á N Y O S MUNKATÁRSA, OJ
V I D É K ; BOSNYÁK ISTVÁN, E G Y E T E M I T A N Á R S E G É D , Ú J V I D É K ; DR. D A V I D ANDRÁS, A TAR
T O M Á N Y I O K T A T A S F E J L E S Z T Ö I N T É Z E T MUNKATÁRSA, O J V I D É K ; ĐURIĆ Đ O R Đ E , F Ő I S K O L A I 
T A N Á R , O J V I D É K ; G E R O L D L Á S Z L Ó , Ú J S Á G Í R Ó , Ú J V I D É K ; DR. F R I E D ISTVÁN, T A N Á R , BU
DAPEST; KOSSÁ JÁNOS ( K E K Z S I G M O N D ) , A M A G Y A R SZÓ L E K T O R A , O J V I D É K ; L Ő R I N C 
P É T E R (DR. L Ő B L Á R P A D ) , E G Y E T E M I T A N Á R , O J V I D É K ; DR. M A T I J E V I C S L A J O S , E G Y E 
T E M I T A N Á R S E G É D , O J V I D É K ; PAKSA K A T A L I N , A N É P R A J Z I M Ú Z E U M T U D O M Á N Y O S MUN
KATÁRSA, BUDAPEST; P A S T Y I K L Á S Z L Ó , A H U N G A R O L Ó G I A I I N T É Z E T ASSZISZTENSE, ÚJVI
DÉK; DR. P E N A V I N O L G A , E G Y E T E M I T A N Á R , O J V I D É K ; STOJANOVIC-KAICH K A T A L I N , L E 
V É L T A R O S , ZOMBOR; DR. S Z E L I ISTVÁN, E G Y E T E M I R E N D K Í V Ü L I T A N Á R , Ú J V I D É K ; VARGA 
ISTVÁN, T A N Á R , SZABADKA. 
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